REGULAMIN RAT 0%
§1 WSTĘP
1. Konsimo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (zwana dalej: „Konsimo”) umożliwia
Klientom zakup towarów i usług na raty zarówno przy zakupach
w sklepach
stacjonarnych jak i sklepie on-line.
2. Przedstawione poniżej warunki zakupów na raty stanowią integralną część regulaminu serwisu
internetowego Konsimo.
§2 ZAKUPY NA RATY W SKLEPIE INTERNETOWYM
Klient, który jako formę płatności wybrał płatność w formie rat, udzielanych
za
pośrednictwem Internetu, zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza, niezbędnego
do uzyskania finansowania w formie ww. rat, najpóźniej w przeciągu jednego dnia kalendarzowego (z
uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu Ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
- Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28 ze zm.), następującego
po dniu, w którym złożył Zamówienie. Konsimo zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia
naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, po uprzednim poinformowaniu Klienta.
§3 ZAKUPY NA RATY W SKLEPIE STACJONARNYM
Klient, który jako wybrał płatność w formie rat udzielanych w sklepie stacjonarnym, jest zobowiązany,
najpóźniej w przeciągu jednego dnia roboczego, następującego po dniu,
w którym złożył
Zamówienie do złożenia wizyty w sklepie stacjonarnym Konsimo w celu dopełnienia wymogów
formalnych koniecznych do uzyskania zapłaty ratalnej za zamówiony towar/usługę. Konsimo zastrzega
sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, po
uprzednim poinformowaniu Klienta.
§4 ZAKUPY NA RATY W SKLEPIE INTERNETOWYM ORAZ SKLEPACH STACJONARNYCH
1. W przypadku zaznaczenia przez Klienta w Zamówieniu opcji płatności „RATY”,
w
wykonaniu Umowy Sprzedaży Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53605 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 1 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000039887, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 657-00822-74, kapitał zakładowy: 699.000.000 zł w całości wpłacony, Regon: 290513140) zawiera z
Kupującym umowę o kredyt konsumencki, na warunkach wskazanych w zamieszczonym na
stronie internetowej ww. Banku regulaminie.
2. Konsimo nie ponosi odpowiedzialności za odmowę finansowania zakupu towaru/usługi przez
wymieniony powyżej Bank.
§5 KROK PO KROKU – JAK KUPIĆ NA RATY
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1700 zł, całkowita
kwota do zapłaty 1700 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł), 9 miesięcznych równych
rat w wysokości 170 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 170 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 22.03.2018 na
reprezentatywnym przykładzie.
Przy składaniu wniosku o kredyt mogą być potrzebne dokumenty poświadczające dochody. Wysokość przyznanego kredytu zostanie
wyliczona po zbadaniu zdolności kredytowej. Lista akceptowanych przez Bank dokumentów znajduje się na stronie internetowej Credit
Agricole Bank Polska S.A. pod adresem www.CARaty.pl oraz w punkcie sprzedaży Partnera. Podany materiał nie stanowi oferty Banku w
rozumieniu art. 66 KC.

Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie
podjęta przez Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
53-605 Wrocław, pl.
Orląt Lwowskich 1 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
- Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS: 0000039887, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: 657-008-22-74, kapitał zakładowy:
699.000.000 zł w całości wpłacony, Regon: 290513140.
§6 DOSTAWA TOWARU
1. Po otrzymaniu Credit Agricole Bank Polska S.A. dokumentacji kredytowej i jej pozytywnej
weryfikacji, e-sklep Konsimo uzyska informację o możliwości realizacji zamówienia
towaru/świadczenia usługi.
2. Konsimo skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia warunków dostawy zakupionego
towaru/warunków świadczenia usługi.

