
REGULAMIN AKCJI 

„Raty 0% bez dodatkowych kosztów.  

Już teraz weź w ratach 0%, a zacznij spłacać dopiero latem” 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą „Raty 0% bez dodatkowych kosztów. Już teraz weź w 

ratach 0%, a zacznij spłacać dopiero latem” (dalej jako „Promocja” lub „Akcja promocyjna”) jest NEONET 

S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 48A, NIP: 895-00-21-311, REGON 930310841, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000218498, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.251.000,00 

złotych, w całości wpłaconym (dalej zwana „Organizatorem”). 

2. Promocja prowadzona będzie w sklepie internetowym neonet.pl (dalej jako „Sklep Internetowy”).  

3. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, która weźmie udział w Akcji promocyjnej (dalej zwana „Uczestnikiem”) oraz zdecyduje się na 

sfinansowanie kredytem bankowym zakupu wybranych produktów o których mowa w §2 ust. 2 

Regulaminu (dalej jako „Produkty promocyjne”). 

4. Akcja promocyjna w Sklepie Internetowym rozpoczyna się dnia 20.02.2020 r. o godz. 00:01, a kończy się 

w dniu 26.02.2020 r. o godz. 23:59, z możliwością przedłużenia; (dalej jako „Okres Sprzedaży 

Promocyjnej”), . 

5. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.neonet.pl. 

6. Umowa o kredyt bankowy, o której mowa w niniejszym Regulaminie może zostać zawarta przez Uczestnika 

z Santander Consumer Bank S.A. (dalej jako „Bank”) lub z Credit Agricole Bank Polska S.A.  

za pośrednictwem Organizatora w Punkcie Sprzedaży lub przez stronę Sklepu Internetowego.  

§ 2  

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Akcja promocyjna polega na możliwości zakupu wybranych towarów na neonet.pl w kredycie do 30 rat 0% 

z odroczonym terminem spłaty. 

2. Karencja w spłacie pierwszej raty wynosi 5 miesięcy. Termin spłaty pierwszej raty zależy od dnia zawarcia 

umowy kredytowej. 

3. Produkty promocyjne, dalej „Produkty Promocyjne” lub „Produkty” – wybrane produkty dostępne w 

sprzedaży ratalnej, dostępne na neonet.pl, o łącznej wartości minimalnej 100,00 zł oraz wartości 

maksymalnej 10 000,00 zł. Produkty promocyjne są oznaczone na stronie internetowej kwadratowym 

znakiem „PIERWSZA RATA DOPIERO LATEM”.   

4. Warunkiem skorzystania z Promocji na neonet.pl jest:  

a) zakup w Okresie Sprzedaży Promocyjnej w Sklepie Internetowym Produktu promocyjnego o łącznej 

cenie nie wyższej niż 10 000,00 zł poprzez dodanie przez Uczestnika do koszyka Produktu 

promocyjnego z wybraniem jako sposobu płatności „Raty” oraz wybraniem właściwej linii kredytowej 

raty 0%;  

b) złożenie przez Uczestnika wniosku o sfinansowanie zakupu Produktu promocyjnego kredytem 

bankowym udzielonym przez jeden z Banków; 

c) posiadanie, według oceny Banku, zdolności kredytowej pozwalającej na zawarcie przez Uczestnika 

umowy o kredyt bankowy o warunkach wskazanych w Regulaminie. 

d) możliwość skorzystania z Promocji jest uzależniona od pozytywnej decyzji udzielonej przez bank. 

http://www.neonet.pl/


5. Ilość rat, na które Klient może rozłożyć spłatę Produktu promocyjnego widoczna jest przy wybranym 

Produkcie promocyjnym na stronie neonet.pl.   

6. Raty 0% z karencją dostępne są w Santander Consumer Bank  S.A. oraz w oraz Credit Agricole Bank Polska 

S.A. . 

7. Maksymalna łączna wartość Produktów promocyjnych, którą można rozłożyć na raty 0% z odroczeniem 

wynosi 10 000,00 zł brutto. W przypadku zakupu Produktów promocyjnych powyżej tej kwoty możliwe 

jest to tylko w opcji Odbioru w sklepie - przy odbiorze zamówienia należy dokonać wpłaty własnej 

wynoszącej równowartość kwoty nadwyżki od kwoty 10 000,00 zł. 

8. Raty 0% na produkty z kategorii GSM w opcji dostawy innej niż odbiór w sklepie dostępne są jedynie w 

banku Santander Consumer Bank S.A.. 

9. Raty 0% z odroczeniem nie przysługują w przypadku dodania w koszyku usługi instalacyjnej. 

10. W Promocji nie może wziąć udziału osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolność do czynności prawnych. 

11. Każdy Uczestnik promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki 

określone w treści Regulaminu. 

12. Akcja promocyjna nie dotyczy zakupów hurtowych. Przez zakup hurtowy rozumie się zakup w okresie 

obowiązywania Akcji Promocyjnej więcej niż 1 sztuki tego samego modelu danego produktu 

promocyjnego oraz 1 sztuki z danej kategorii produktowej (ds. więcej niż jednej lodówki). Zmywarki do 

zabudowy oraz zmywarki wolnostojące są rozumiane jako różne kategorie. Oznacza to, że na paragonie 

może się znaleźć zmywarka wolnostojąca oraz do zabudowy. 

13. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.  

14. Organizator jako pośrednik kredytowy na podstawie zawartych umów z Santander Consumer Bank S.A. 

lub z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności faktycznych lub 

prawnych związanych z zawarciem umowy kredytu.  

15. Organizator umocowany jest w imieniu Santander Consumer Bank S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska 

S.A. 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.  

16. Liczba Produktów promocyjnych jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość wyczerpania 

zapasów Produktów promocyjnych w Sklepie Internetowym.  

§ 3  

REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej 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 Akcji Promocyjnej. 

2. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator 

pisemnie powiadomi Klienta. 

3. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w sklepie internetowym neonet.pl rozpatrywane są na 

zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie 

cywilnym. 

§ 4  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział Klienta w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Klienta problemy techniczne utrudniające 

lub uniemożliwiające udział w Akcji Promocyjnej. 



3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Akcji Promocyjnej, z tym że 

zmiany te nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej uczestników, w tym naruszać praw już 

nabytych przez uczestników przed dokonaniem zmiany. 

4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

6. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.neonet.pl oraz w siedzibie Organizatora 

we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 48A. 

http://www.neonet/

