Regulamin akcji promocyjnej
„Wiosenne raty 10x0%”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Wiosenne raty 10x0%” zwanej dalej „Promocją” jest
NETRETAIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Bierutowska 57-59 (51-317 Wrocław), kapitał zakładowy w wysokości 100.000 PLN,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 319695, posiadająca
numer identyfikacji podatkowej NIP 5242666099, numer statystyczny REGON
141652006, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja skierowana jest do konsumentów, dokonujących zakupów w sklepie
internetowym Organizatora, zwanych dalej „Uczestnikami”. Celem Promocji jest
udostępnienie Uczestnikom możliwości dokonywania zakupów w systemie ratalnym
oferowanym przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Strzegomska 42c, zwanym dalej „Bankiem”. Uczestnicy dokonujący zakupów w systemie
ratalnym oferowanym przez Bank, zwani są dalej „Klientami”.
3. Promocją objęty jest każdorazowy zakup przez jednego Klienta towarów w Sklepie
Internetowym Organizatora, na kwotę powyżej 100 zł. - z wyłączeniem produktów
objętych sprzedażą partnerską.
4. W razie łącznego spełnienia wszystkich warunków określonych w pkt 3, oraz wydania
pozytywnej decyzji kredytowej przez Bank, Bank udzieli Klientowi kredytu
konsumenckiego na zakup towarów objętych Promocją na następujących zasadach: brak
wpłaty własnej, brak prowizji za udzielenie kredytu, brak odsetek. Wyliczenia dla
przykładu reprezentatywnego na dzień 10.01.2019 r.: Rzeczywista Roczna Stopa
Oprocentowania (RRSO) 0%; cena towaru 1000 zł; stała stopa oprocentowania kredytu
0%; całkowita kwota kredytu 1000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1000 zł; całkowity koszt
kredytu 0 zł; czas obowiązywania umowy: 10 mies., wysokość 10 równych rat
miesięcznych 100 zł.
5. Organizator występujący w roli pośrednika kredytowego niniejszym informuje
Uczestników o możliwości skorzystania z propozycji kredytu na zakup towarów i usług
oferowanego przez Bank, udostępnia Uczestnikom wniosek o kredyt na zakup towarów i
usług oraz przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umów o kredyt na zakup towarów i
usług zawartych przez Bank za pośrednictwem Organizatora.
6. Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji
Klienta zostanie podjęta przez Bank - szczegóły na www.santanderconsumer.pl
Szczegółowe warunki i zasady spłaty kredytu określa umowa kredytowa i regulamin
umieszczone pod linkiem: https://www.mall.pl/system-ratalny.

7. Promocja obowiązuje na obszarze Polski w okresie od dnia 19.03.2019 r. od godz. 9:00 do
dnia 25.03.2019 r. do godz. 23:59.
8. Umowy o kredyt konsumencki zawierane są w imieniu i na rzecz Banku. Organizator nie
jest upoważniony do składania ani odbierania w imieniu Banku oświadczeń woli, jak
również przyjmowania od Klientów spłaty rat kredytu konsumenckiego, pobierania
prowizji i opłat oraz dokonywania innych rozliczeń, z wyjątkiem przyjmowania wpłat
gotówkowych od Klientów na poczet ceny zakupu towaru.
9. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, a Klientów i
potencjalnych Klientów - Bank. Uczestnicy poprzez zgłoszenie udziału w Promocji
wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych w postaci
imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu email na potrzeby przeprowadzenia
Promocji i ich przekazanie Bankowi w celu zapewnienia Uczestnikom możliwości
dokonywania zakupów w systemie ratalnym w tym Banku. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie
uniemożliwia Uczestnikowi udział w Promocji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu
do ich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia
przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie
danych osobowych narusza prawo. Szczegółowe zasady przetwarzania danych
osobowych Uczestników określone są na stronie https://www.mall.pl/ochronaprywatnosci.
10. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy mogą składać pisemnie na adres
Organizatora. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje bez zbędnej zwłoki.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.03.2019 r.

