Katowice, dnia 2 listopada 2018 r.
ZAŁĄCZNIK NR 2
DO REGULAMINU PROMOCJI:
„Rabat 10% i 10 rat 0% - skorzystaj z dwóch promocji naraz”
Szczegółowe zasady skorzystania z Promocji
„Rabat 10% i 10 rat 0% - skorzystaj z dwóch promocji naraz”
w Sklepie Internetowym www.agatameble.pl.
I. Postanowienia ogólne
1. Postanowienia Regulaminu Promocji „Rabat 10% i 10 rat 0% - skorzystaj z dwóch promocji naraz” mają zastosowanie
również w przypadku dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.agatameble.pl, chyba że zostało wyraźnie
wskazane, że obowiązują tylko w sklepach stacjonarnych.
II. Zasady skorzystania z Promocji w sklepie internetowym www.agatameble.pl
1. Klient dokonuje zakupów w sklepie internetowym www.agatameble.pl zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie sklepu.
2. Prezentowane ceny zawierają rabat zgodnie z Regulaminem Promocji „Rabat 10% i 10 rat 0% - skorzystaj z dwóch promocji
naraz” w związku z czym towary dodane do koszyka prezentowane są z rabatem w ramach Promocji „Rabat 10%”.
3. Po dodaniu towarów do koszyka ceny towarów zawierają rabat zgodnie z Promocją „Rabat 10%” i jeżeli Klient chce
skorzystać również z drugiej Promocji „10 rat 0%”, wybiera sposób płatności „Promocja 10 rat 0%”, banku, z którego oferty
chce skorzystać. Następnie po kliknięciu przycisku „Dalej” Klient zostanie przekierowany do formularza wybranego banku,
gdzie będzie kontynuować proces finalizowania transakcji, w szczególności zobowiązany będzie wpisać wszelkie niezbędne
dane do uzyskania kredytu, zgodnie z zasadami danej Instytucji Finansowej.
4. Z Promocji „10 rat 0%” mogą skorzystać konsumenci i klienci detaliczni, którzy spełnią warunki przyznania kredytu określone
przez jeden z współpracujących z Organizatorem Banków w kanale on-line, tj.:
a) Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53–605 Wrocław, wpisanym do Krajowego Rejestru
Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039887, NIP: 657-008-22-74,
kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 782.333.400 zł;
b) Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c, 53-611 Wrocław; NIP: 527‐20‐
46‐102, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000040562,
Kapitał zakładowy: 520 000 000 zł, wpłacony w całości,
zwanych łącznie „Bankami”.
5.
Weryfikacja warunków przyznania kredytu dokonywana będzie przez Banki według zasad danego Banku i w oparciu
o jego wymagania stawiane kredytobiorcom w zakresie zdolności do spłaty wnioskowanego kredytu. Banki zastrzegają, że
w ramach standardowej procedury przyznania kredytu wysokość przyznanego kredytu nie może być niższa niż 100,00 zł i nie
wyższa niż 30 000,00 zł, a kredyt nie może być rozłożony na mniej niż 3 raty, jednak nie więcej niż na 10 rat. Ponadto,
poszczególne Banki mogą zastrzec, iż miesięczna rata nie może być niższa niż 10,00 zł a wartość kredytu nie wyższa niż
20 000,00 zł. Konsument lub klient detaliczny, który zamierza uzyskać odstępstwo od standardowej procedury przyznania
kredytu, w szczególności sfinansować kredytem zakup Towaru za cenę poniżej 100,00 zł lub powyżej 30 000,00 zł powinien
o tym poinformować Organizatora poprzez kontakt na adres mailowy: kontakt@agatameble.pl.
6.
Decyzję o przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji klienta podejmuje Bank. Organizator nie ma
wpływu na decyzje Banku i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Banku. Szczegółowe warunki kredytu są określone w umowie
kredytowej zawartej pomiędzy Bankiem a kredytobiorcą.
III. Postanowienia końcowe
1. Ogólne zasady Promocji zostały opisane w Regulaminie Promocji „Rabat 10% i 10 rat 0% - skorzystaj z dwóch promocji
naraz”.

2. Przy dokonywaniu zakupów w sklepie internetowym www.agatameble.pl zastosowanie mają postanowienia Regulaminu
Sklepu Internetowego www.agatameble.pl obowiązującego w dniu dokonywania zakupów, który jest dostępny na stronie
https://www.agatameble.pl/regulamin.

