REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Kompletne koła zimowe Dacia z 6 ratami RRSO 0%”

1. Organizatorem
akcji
promocyjnej
„Kompletne
koła
zimowe
Dacia
z 6 ratami RRSO 0%” (dalej zwanej również Akcją), jest Renault Polska Sp. z o. o.,
z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 13.
2. Promocja trwa od 01.10.2020 do 28.02.2021 r.
3. Warunkiem przystąpienia do Akcji jest zakup 4 kompletnych kół w Autoryzowanym Serwisie Dacia.
Cena kompletnych kół nie zawiera kosztu montażu. Koszt montażu ponosi Klient. Podana Oferta
dostępna jest u wybranych Autoryzowanych Partnerów Dacia.
4. W ramach Akcji Klient ma prawo skorzystać z kredytu konsumenckiego od 1 do 6 rat z RRSO 0%.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez
kredytowanych kosztów) 3280 zł, całkowita kwota do zapłaty 3280 zł, oprocentowanie stałe 0%,
całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł), 6 miesięcznych równych rat w
wysokości 546,67 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 546,65 zł. Kalkulacja została
dokonana na dzień 15.09.2020 na reprezentatywnym przykładzie. Kredytodawcą jest Credit
Agricole Bank Polska S.A. Udzielenie kredytu i jego wysokość zależą od oceny zdolności
kredytowej klienta przez bank.
5. Akcja realizowana jest przez wybranych Autoryzowanych Partnerów Dacia, którzy w imieniu Credit
Agricole Bank Polska S.A. wykonują czynności faktyczne związane z zawarciem umowy kredytu
na zakup towarów/ usług. Aktualna lista Partnerów biorących udział w Akcji znajduje się na stronie
internetowej informującej o akcji: www.kola.dacia.pl.
6. Oferta promocyjna skierowana jest do właścicieli samochodów Dacia i dotyczy Klientów –
konsumentów
oraz
osób
fizycznych,
prowadzących
działalność
gospodarczą.
7. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Oferta nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi oraz
rabatami. Oferta jest ważna od 01.10.2020 r. do 28.02.2021 r. lub do wyczerpania zapasów w tym
terminie.
8. Wszelkie zapytania związane z Akcją prosimy kierować do Autoryzowanych Partnerów Dacia
biorących udział w Akcji.
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