AKTUALNOŚCI:
Raty PayU 0% – dostępne w lantre.pl
Szanowni Klienci,
w dniach od 20 sierpnia do 16 września 2018 r. będzie trwała promocja „Raty PayU 0%”. W tym okresie
będziecie mogli nabyć swoje upragnione produkty Apple i zapłacić za nie w formie
nieoprocentowanych rat.
MacBook, iMac, iPad, iPhone oraz wiele innych produktów – teraz dostępne w ramach promocji „Raty
PayU 0%”.
Proces zakupowy jest bardzo przejrzysty:

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PROMOCJI „RATY PAYU 0%”
Jaki jest okres trwania promocji „Raty PayU 0%”?

Akcja promocyjna trwa od 20 sierpnia 2018 r. do 16 września 2018 r.
Jaka może być kwota pożyczki?

Minimalna kwota pożyczki wynosi 300 zł, natomiast maksymalna kwota to 20 000 zł (z kosztami
dostawy włącznie).
Zakup na raty nie jest możliwy wówczas, gdy została wybrana opcja „Płatność przy odbiorze”.
Ile produktów można kupić korzystając z Rat PayU 0%?

Można kupić na raty jeden albo kilka produktów o łącznej wartości od 300 zł do 20 000 zł (z kosztami
dostawy włącznie).

Kto udziela pożyczki na zakupy w ramach promocji „Raty PayU 0%”?

Pożyczka ratalna na zakupy jest udzielana przez jednego z partnerów pożyczkowych: Alior Bank lub
mBank. PayU pełni rolę podmiotu pośredniczącego pomiędzy pożyczkobiorcą a instytucją finansową /
pożyczkodawcą. Lantre.pl jako Sprzedający nie jest stroną umowy o pożyczkę.
Jaka jest liczba rat i okres kredytowania w ramach akcji promocyjnej „Raty PayU 0%”?

W ramach promocji Raty PayU 0% jest możliwość rozłożenia ceny zakupu na miesięczne raty w liczbie
od 3 do 10 rat.
Jak wygląda procedura zwrotu towaru w przypadku zakupu na raty?

Kupujący w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.
W tym celu przesyła do sklepu oświadczenie o rezygnacji z zakupu i jednocześnie dokonuje zwrotu
towaru. Odstąpienie od umowy sprzedaży nie skutkuje odstąpieniem od umowy pożyczki. Sprzedawca
w tej sytuacji zwraca pieniądze na rachunek bankowy Kupującego (pożyczkobiorcy). Kupujący
natomiast ma obowiązek poinformować pożyczkodawcę o rezygnacji z pożyczki i przelać otrzymaną
kwotę na rachunek pożyczkodawcy.
Co się stanie jeśli kupującemu nie zostanie udzielona pożyczka?

Nic się wówczas nie wydarzy. Zakup przedmiotów następuje dopiero po udanej weryfikacji przelewu
autoryzacyjnego, pozytywnej decyzji pożyczkodawcy i akceptacji pożyczki przez sprzedawcę.
Przykład reprezentatywny

Promocja “Raty PayU 0%” trwa w dniach od 20.08 do 16.09.2018 i dotyczy pożyczek od 3 do 10 rat.
W promocji rat udziela, pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej, Alior Bank S.A.
z siedzibą w Warszawie lub mBank S.A. z siedzibą w Warszawie. PayU S.A. pośredniczy pomiędzy
pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą.
Przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki: 1000,00 zł, RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa
Procentowa): 0% oprocentowanie stałe, całkowita kwota do zapłaty: 1000 zł, całkowity koszt: 0 zł (w
tym prowizja: 0 zł, odsetki: 0 zł, koszt ubezpieczenia: brak), 10 równych miesięcznych rat po 100 zł.
Warunki oferty: wg stanu na 20.08.2018 r. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu
cywilnego i ma charakter informacyjny.
Regulamin promocji będzie dostępny na payu.pl od 20 sierpnia.
Jak wygląda procedura zakupu przy formie płatności „Raty PayU 0%”?

Jeżeli chcesz otrzymać oferty wraz z symulacją rat wystarczy wykonać następujące czynności:
1. Wybierz interesujący Cię towar klikając przycisk „kup teraz”,

a następnie „Przejdź do koszyka >>”.

2. Po przejściu do koszyka wybierz jeden z dostępnych rodzajów wysyłki, a jako rodzaj płatności
wskaż „PayU”. Następnie kliknij przycisk „Do kasy”.

3. W kolejnym kroku wybierz opcję „Chcę się zarejestrować”,

a następnie uzupełnij swoje dane niezbędne do realizacji Twojego zamówienia:

4. W podsumowaniu zamówienia wyraź niezbędne zgody dla celów realizacji Twojego
zamówienia i kliknij w przycisk „Potwierdź zakup”.

5. W następnym oknie spośród dostępnych metod płatności oferowanych przez operatora PayU
wskaż płatność „Raty PayU 0%” i kliknij przycisk „Dalej”

6. Zostaniesz przełączona/-y na stronę operatora PayU, na której należy kliknąć w przycisk
„Przejdź do formularza ratalnego”.

7. Na stronie formularza ratalnego: 1) zostaniesz poinformowana/-y o tym, jakie informacje będą
potrzebne do wypełnienia wniosku; 2) będziesz miał możliwość automatycznego uzupełnienia
wniosku swoimi danymi, o ile już wcześniej posiadałaś/-eś konto w serwisie PayU; 3) określisz
parametry pożyczki; 4) uzupełnisz wniosek o swoje dane i inne wymagane informacje.

8. Na adres e-mail podany zarówno w zamówieniu, jak i we wniosku, otrzymasz potwierdzenie
złożenia zamówienia z naszego sklepu oraz informacje na temat statusu wniosku
pożyczkowego z instytucji finansowej.
9. W procesie wnioskowania o pożyczkę w celu potwierdzenia Twojej tożsamości zostaniesz
poproszony o wykonanie przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 zł. Przelana kwota zostanie
niezwłocznie do Ciebie zwrócona. Pamiętaj, że dane z przelewu muszą być zgodne z danymi
wprowadzonymi we wniosku.
10. Po poprawnej weryfikacji przez pożyczkodawcę oraz zaakceptowaniu przez Ciebie warunków
umowy, pożyczka zostanie uruchomiona. Po jej uruchomieniu sklep przystąpi do wysyłki
zamówionego towaru.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zakupu ratalnego zapraszamy do
kontaktu z pracownikami obsługi klienta pod numerem telefonu 519 12 55 55.

