REGULAMIN PROMOCJI „RATY 0%”
(dalej jako „REGULAMIN”)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Promocji „RATY 0%” (dalej jako „Promocja”) są Salony Meblowe Meble Olimp.
2. Promocja prowadzona jest we wszystkich stacjonarnych salonach Meble Olimp i w sklepie
internetowym i dotyczy mebli ze stanów magazynowych i ekspozycji.
3. Termin Promocji: 1-31.01.2021 r.
4. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności
prawnych.
5. Regulamin Promocji dostępny jest w w/w Punktach Sprzedaży.
II ZASADY PROMOCJI
1. W ramach niniejszej Promocji każdy Uczestnik, który w okresie obowiązywania Promocji zakupi dany
Produkt Promocyjny może skorzystać z Kredytu Ratalnego 0% na 10 miesięcy.
2. Warunkiem skorzystania z promocji jest pozytywna weryfikacja zdolności kredytowej Uczestnika przez
Bank.
3. Uczestnik Promocji może w ramach Promocji zakupić dowolną liczbę Produktów Promocyjnych, o ile
nastąpi pozytywna weryfikacja przez Bank zdolności kredytowej Uczestnika na przyznanie Kredytu
Ratalnego na 10 rat 0%.
4. Organizator jako pośrednik kredytowy na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska
S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności faktycznie związanych z
zawarciem umowy kredytu.

5. W imieniu banków: Credit Agricole Bank Polska S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A, Organizator
umocowany jest do: zawierania, rozwiązywania umów kredytowych, zmiany w zakresie przedmiotu
kredytowania i danych osobowych kredytobiorcy, przyjmowania oświadczeń kredytobiorców składanych
w wykonaniu umów kredytowych, w tym o odstąpieniu od umowy kredytowej.
6. W rozumieniu ustawy z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.)
Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0% przy następujących założeniach: całkowita
kwota kredytu 1900zł, całkowity koszt kredytu 0zł (w tym odsetki: 0zł, prowizja 0zł, opłata za ochronę
ubezpieczeniową w pakiecie podstawowym 0zł) spłata w 10 miesięcznych równych ratach kapitałowo odsetkowych z oprocentowaniem 0% (stopa stała), całkowita kwota do zapłaty: 1900zł, kwota raty
miesięcznej: 190zł.
7. Przy weryfikacji kredytowej potrzebne będą: ustne oświadczenie o dochodach, dowód osobisty,
legitymacja (w przypadku osób, które pobierają rentę lub emeryturę).
III REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej
szczegółowym uzasadnieniem bezpośrednio na adres Organizatora w terminie 30 dni od daty
zakończenia Promocji.
2. Negatywna weryfikacja zdolności kredytowej Uczestnika przez Bank nie stanowi podstawy do złożenia
reklamacji.
3. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego
Organizator pisemnie powiadomi Klienta.
IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział Klienta w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające
udział w Promocji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Akcji Promocyjnej, z tym że
zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez uczestników Klientów.
4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

