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NÁKUP NA SPLÁTKY
PROSTŘEDNICTVÍM
SPOLEČNOSTI COFIDIS, s.r.o.
Nabízíme varianty financovat nákupy na splátky díky splátkovému řešení
iplatba.cz, produktu společnosti Cofidis, s.r.o., který umožňuje jednoduché
financování zboží. Jedná se o revolvingový úvěr, jehož charaktreistikou
je flexibilní splácení, výhodou je i možnost opakovaných nákupů.

Díky jednoduché úvěrové kalkulačce můžete
nastavit výši splátek dle vašich aktuálních možností.

Charakteristika produktu

od 3 000 do 50 000 Kč
• Úvěr
počet splátek
• Volitelný
čerpání v rámci schváleného úvěrového rámce
• Opakované
pojištění úvěru
• Možnost
žádosti probíhá online bez nutnosti dodání či zasílání dalších dokladů,
• Vyřízení
a bez nutnosti spolužadatele
nákupu na splátky i při osobním odběru zboží na naší provozovně
• Možnost
výsledek posouzení žádosti
• Okamžitý
prvním nákupem vám úvěrovou smlouvu doručí až do domu proškolený kurýr
• Snebo
spediční služba
online nákupy již jednoduše zaplatíte během pár vteřin přes uživatelský
• Další
účet iplatba.cz
případě odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů,
• Vzaniká
rovněž Smlouva o úvěru

Podmínky poskytnutí úvěru
ČR
• Občan
18 – 75 let
• Věk
zdroj příjmu
• Trvalý
• Platný telefonický kontakt

Výhody nákupu na splátky pomocí iplatby.cz

poplatky za poskytnutí úvěru
• Nulové
úvěrového účtu s jeho správy zcela zdarma
• Vedení
výsledek posouzení žádosti o úvěr
• Okamžitý
předčasného splacení úvěru kdykoli bez sankcí či poplatků
• Možnost
dalších nákupů v rámci schváleného limitu bez podpisu nové smlouvy
• Možnost
• Minimum papírování – pro vyřízení úvěru stačí platný občanský průkaz

Jak to funguje?

zboží, vložíte jej do košíku. Po zvolení dopravce dále v dolní části zvolíte
• Vyberete
platební metodu „Cofidis iplatba.cz“
konci nákupního procesu a odeslání objednávky se zobrazí platební tlačítko,
• Na
pomocí kterého budete mít možnost uzavřít smlouvu o nákupu na splátky

•
•
•
•

- dojde k automatickému vstupu do úvěrového systému společnosti Cofidis, s.r.o.
Vyplníte jednoduchý elektronický formulář a odešlete
Obdržíte okamžitou odpověď, zda vám byl úvěr poskytnut
Podpis smlouvy zajistí kurýr
Okamžitě po podepsání smlouvy bude zboží odesláno na požadovanou adresu
v objednávce

Jak probíhá druhý nákup s iplatbou?

platbu za zboží zvolte iplatba.cz.
• Jako
přesměrování na stránku iplatby.cz se přihlásíte na uživatelský účet
• Po
si výši přímé platby a délku splácení úvěru
• Zvolíte
základě těchto informací vám bude sdělena výše splátek, RPSN, roční úroková
• Na
sazba a celková splatná částka
aktuálnost vašich osobních údajů a potvrdíte tlačítkem „pokračovat“
• Zkontrolujete
• Transakci potvrdíte SMS kódem, který obdržíte na mobilní telefon.
Vše je vyřízeno! Zboží je ihned expedováno na vámi zadanou adresu v objednávce,
z vašeho úvěrového limitu je odečtena částka nákupu.

VARIANTY PRODUKTU
KLASICKÝ ÚVĚR:

1. • Přímá platba je volitelná
Délka splácení 5 – 30 měsíců
• Produkt umožňuje splácet
• velmi nízké splátky

DESETINA:

2. • Přímá platba 10 % z ceny zboží
Délka splácení 10 měsíců
• Jeden z nejvíce používaných
• produktů na trhu

5/24:

PROCENTO:

• Výhodná sazba
•

• Přeplatíte 1% měsíčně
•

ODKLAD:

ÚVĚR BEZ NAVÝŠENÍ:

3. • Přímá platba 0 % z ceny zboží 4. • Přímá platba je volitelná
Délka splácení 24 měsíců
Délka splácení 5 – 30 měsíců
5. • Přímá platba je volitelná
Možnost odložit splátku

• až o 3 měsíce
kombinovat se
• Možnost
všemi produkty kromě úvěru
bez navýšení

6. • Přímá platba je volitelná
Délka splácení 5 – 10 měsíců
• Nulové navýšení po celou
• dobu splácení úvěru
produkt s omezenou
• Akční
platností
spoluúčast
• Požadovaná
partnera

Veškeré dokumenty a náležitosti spojené s vyřízením úvěru zpracovávají pracovníci společnosti Cofidis, s.r.o.,
která úvěry pro naše zákazníky poskytuje.

www.kompresory-vzduchotechnika.cz

