
НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 

На тази страница са описани начините на плащане на поръчката, която сте направили 

през сайта на онлайн магазин „Фиори“.  

За ваше удобство и улеснение предлагаме следните варианти за заплащане: 

 

1. ПЛАЩАНЕ  ЧРЕЗ БАНКОВ ПРЕВОД В БАНКОВ ОФИС  ИЛИ С АКТИВИРАНО  ОН-ЛАЙН 

БАНКИРАНЕ 

След като изберете желания от вас продукт и потвърдите поръчката, може да 

платите стойността й като направите банков превод в полза на: 

ПОЛУЧАТЕЛ:   „ФИОРИ СИ ЕНД ДЖИ“ООД 

IBAN (сметка в лева): BG87RZBB91551008752140 

BIC кода на банката е: RZBBGSF 

БАНКА:   „РАЙФАЙЗЕН БАНК“  АД 

 

Сумата на банковия превод трябва да отговаря на сумата от поръчката. 

Банковите такси са за сметка на клиента. 

Като основание за превода, моля посочете номера на поръчката. 

 

След извършване на банковия превод, моля изпратете копие от платежното 

нареждане на е-mail: sales@fiori-bg.eu (копието може да бъде направено чрез 

снимка, скрийншот или сканиране) 

Банков превод от чужбина 

Международни преводи: Обърнете внимание, че при плащане с банков превод 

от чужбина следва да заплатите сумата на поръчката, както и всички разноски 

по превода, включително и тези за неговото получаване.  

 

2. ПЛАЩАНЕ С КАРТА ПРЕЗ СИСТЕМАТА НА БОРИКА – виртуален ПОС терминал 

 

След преминаване на процедурата по поръчката изберете начин на плащане 

Плащане с карта през Борика . Системата автоматично ще ви пренасочи 

към сайта на Борика, където се въвеждат данните от картата и се 

извършва плащането. Нотификацията за извършено плащане при нас се 

получава до 30 минути след като е извършено плащането. 

 

3. TRANS CARD -плащане  чрез виртуален ПОС терминал през системата на БОРИКА  
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Имате възможност да заплатите стойността на избраната поръчка с  дебитни и 

кредитни карти на TRANS CARD чрез ПОС терминал на системата БОРИКА. Системата 

автоматично ще ви пренасочи към портала за плащане. 

 

4. PayPal 

Ако изберете тази опция, след потвърждаването на поръчката, автоматично ще бъдете 

препратени на сайта www.PayPal.com откъдето можете да изберете желаната от вас 

валута и да извършите плащането.  Плащането се обработва в реално време и 

поръчката Ви може да бъде доставена. 

 

5. ePay 

еРау - за плащане с дебитни или кредитни карти,които са регистрирани в системата на 

ePay,или за плащане от Микросметка в ePay. 

Приемат се кредитни или дебитни карти(Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro). 

Моля изберете дали ще използвате своята регистрирана карта или Микросметка в 

еРау. След потвърждаването на поръчката автоматично ще бъдете препратени на сайта 

ePay.bg, където може да извършите плащането в защитен режим. 

 

6. EasyPay - В брой през каса на EasyPay  

 

След като направите поръчка, при избрано плащане през EasyPay, системата ще 

генерира специален 10-цифров код за плащане(IDN).С този код може да платите на 

всяка една каса на EasyPay (http://www.easypay.bg/?p=offices). Касите могат да бъдат 

намерени в цялата страна - както в повечето банки, така и в големите вериги магазини. 

На касата на EasyPay е необходимо да съобщете 10-цифрения код за плащане(IDN). 

След като заплатите сумата, ние получаваме автоматично известие  и ще започнем 

изработването на поръчката. 

 

7. С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ 

- С наложен платеж -Адресът на плащане и на доставка е един и същ 

В случай, че адресът на доставката и адресът за плащане е един и същ, може 

да платите в брой направената от вас поръчка на куриера при доставката на 

избрания продукт. 

За потвърждение на поръчката ще Ви се обадим по телефона и едва тогава тя 
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ще бъде изпълнена. 

 

-С наложен платеж - Адресът за плащане е различен от адреса за доставка 

 

В случай, че адресът за плащане и адресът за доставка са различни, може да 

платите в брой направената от Вас поръчка на куриера, който ще дойде на 

посочения от вас адрес за плащане. 

В този случай очакваме да се обадите на тел. 0878 735 088, за да заявите адрес за 

плащане.  

Тази услуга е допълнителна и се таксува от куриера в размер на 6 лв. 

След като заплатите поръчката, ще извършим доставката на посочения от вас адрес за 

доставка. 

 

 

8.На място в магазин за цветя „Фиори“ 

З-а клиентите от град Самоков и региона  поръчката може да бъде направена по 

телефона – 0878 735 088  или по и-мейл: sales@fiori-bg  и да бъде заплатена на място в 

магазин „Фиори“, гр. Самоков, ул.Търговска 20 

     - в брой   

     - или с карта (през ПОС терминал през системата Борика) 

              като съответно се издава документ за извършено плащане. 

 

Моля, имайте предвид, че независимо от избрания начин на плащане, времето за 

доставка ще бъде най-рано 2 часа след като получим дължимата сума за направената 

поръчка.  

Получаването на плащането ще Ви потвърдим своевременно на имейл адреса, който 

сте записали в полето за данни на изпращача или на посочения телефон за връзка. 

 

 


