REGULAMIN PROMOCJI
„RATY 0%”
I.

DEFINICJE:

1. Organizator - Organizatorem Promocji jest „CIARKO Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” DESIGN Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Plac
Konesera 6 /U2B, 03-736, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000438609, nr REGON: 180648750, NIP: 6861678652, BDO: 000395071.
2. Promocja - promocja sprzedażowa towarów marki Ciarko (dalej jako „Towary”),
których dystrybutorem oraz sprzedawcą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest
Organizator, polegająca na możliwości zakupu na raty Towarów w Sklepie
Internetowym przez Uczestnika, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
po uzyskaniu przez Uczestnika pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej
przeprowadzonej przez Bank i zawarcia Umowy kredytowej z Bankiem.
3. Nazwa Promocji - „Raty 0%”.
4. Sklep Internetowy - Promocja dotyczy zakupów Towarów zrealizowanych za
pośrednictwem strony internetowej https://ciarkodesign.com/ i ma charakter
ogólnopolski.
5. Bank - jeden z banków wskazany w Załączniku nr 1 do Regulaminu, jeżeli oferował
będzie w Sklepie Internetowym możliwość zawarcia Umowy Kredytowej w okresie
obowiązywania Promocji i udzieli Kredytu na podstawie Umowy Kredytowej;
6. Kredyt - Kredyt przeznaczony na nabycie oznaczonego Towaru w Sklepie
Internetowym, zgodnie z zawartą z Bankiem Umową Kredytową.
7. Umowa Kredytowa - Umowa zawierana na odległość z Konsumentem ubiegającym
się o Kredyt w celu finansowania zakupu Towarów w Sklepie Internetowym.
8. Czas trwania promocji - czas nieograniczony, do odwołania przez Organizatora.
9. Uczestnik - Pełnoletnia osoba fizyczna będąca Konsumentem, która zawarła z Bankiem
Umowę Kredytową w ramach Promocji, na sfinansowanie zakupu na raty Towaru w
Sklepie Internetowym i która przy składaniu zamówienia wybrała promocyjną opcję
finansowania zakupu Towaru dostępnego w Sklepie Internatowym.
II.

WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI:
1. Czas trwania Promocji: czas nieograniczony, do odwołania przez Organizatora.
2. Z Promocji mogą skorzystać Uczestnicy, będący klientami Sklepu Internetowego, po
uzyskaniu pozytywnej weryfikacji kredytowej przeprowadzonej przez Bank w celu
zawarcia Umowy Kredytowej.
3. Warunki przeprowadzenia weryfikacji kredytowej dostępne są na stronach Banku,
wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu;
4. W celu skorzystania z Promocji Uczestnik:
• wybiera Towar ze Sklepu Internetowego poprzez wybranie opcji „Dodaj do
koszyka”,
• Po dodaniu towaru do Koszyka Uczestnik przechodząc do składana zamówienia Uczestnik wypełnia dane adresowe i wybiera sposób dostawy Towaru,
• Warunkiem skorzystania z Promocji jest wybór metody płatności „Przelewy 24”,

kolejno Uczestnik składa internetowo wniosek o przyznanie Kredytu przez wybrany
przez siebie Bank, przedstawia wymagane przez Bank oświadczenia i / lub
dokumenty i oczekuje na weryfikację swojej zdolności kredytowej przeprowadzonej
przez Bank, zgodnie z warunkami określonymi przez Bank;
• po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej, warunki oferty i umowa zostanie
przesłana na adres e-mail Uczestnika, po jej zaakceptowaniu Uczestnik może być
zobowiązany do dokonania przelewu weryfikacyjnego w wysokości 1,00 PLN na
rachunek bankowy wskazany w wiadomości e-mail;
• Towar wybrany przez Uczestnika zostanie wysłany na wskazane dane adresowe
podane w formularzu zamówienia w Sklepie Internetowym, po zawarciu Umowy
Kredytowej.
5. W ramach Promocji Uczestnikowi przysługuje Kredyt na następujących warunkach:
• Kredyt obejmuje cały asortyment Towarów, oferowanych w Sklepie
Internetowym;
• Uczestnik Promocji, będący kredytobiorcą, nie ponosi jakichkolwiek kosztów
Kredytu, poza spłatą należności głównej – równowartości ceny za zakupiony
towar;
• Oprocentowanie stałe Kredytu wynosi 0%;
• Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%;
• Całkowity koszt kredytu wynosi 0 zł (prowizja 0 zł; odsetki 0 zł; ubezpieczenie
0 zł; usługi dodatkowe 0 zł);
• Kredyt o wartości ceny Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym spłacany
jest w 10 równych miesięcznych ratach;
• Dla przykładu: Całkowita kwota kredytu 2.000,00 zł; całkowity koszt kredytu
0 zł (prowizja 0 zł; odsetki 0 zł; ubezpieczenie 0 zł; usługi dodatkowe 0 zł);
całkowita kwota do zapłaty 2.00,00 zł; 10 miesięcznych rat w wysokości 200,00
zł każda.
6. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji.
•

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:
a) Przez Organizatora, w celu realizacji zamówień oraz umożliwienia zakupu towarów
objętych Promocją, na zasadach przedstawionych w polityce prywatności na stronie
www. ciarkodesign.com;
b) Przez Bank, w celu przeprowadzenia weryfikacji kredytowej oraz udzielenia i obsługi
kredytu, na zasadach przedstawionych w klauzulach informacyjnych dostępnych na
stronie Banku.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest „CIARKO Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością” DESIGN Spółka komandytowa z siedzibą w
Warszawie, ul. ul. Plac Konesera 6 /U2B, 03-736, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000438609, nr REGON: 180648750, NIP:
6861678652, BDO: 000395071.

3. Uczestnik może skontaktować się z Administratorem, w tym w celu realizacji swoich
praw wynikających z RODO, pisząc na podany wyżej adres siedziby Administratora
lub na adres e-mail: RODO@ciarkodesign.com.
IV. REKLAMACJE
1. Postępowanie reklamacyjne jest prowadzone przez Organizatora.
2. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej z opisem
reklamacji i jej uzasadnieniem bezpośrednio na adres Organizatora w terminie 30 dni
od daty zakończenia Promocji.
3. Pisemne zgłoszenie reklamacji Uczestnik jest zobowiązany podpisać i wysłać na adres
korespondencyjny: „CIARKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” DESIGN
Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Konesera 6 /U2B lub adres email: info@ciarkodesign.com.
4. W pisemnym zgłoszeniu reklamacji należy podać: dane Uczestnika, adres do
korespondencji, adres e-mail, wskazać czego reklamacja dotyczy.
5. Wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestników będą rozpatrywane w oparciu
o niniejszy Regulamin w terminie 14 dni od momentu doręczenia Organizatorowi
zgłoszenia reklamacyjnego.
6. Organizator prześle listem lub na wskazany adres e-mail rozstrzygnięcie reklamacji, w
terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
7. Negatywna weryfikacja zdolności kredytowej Uczestnika przez Bank nie stanowi
podstawy do złożenia reklamacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez
Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne utrudniające lub
uniemożliwiające udział w Promocji.
3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na
podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów
kodeksu cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji,
z tym że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.
5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego.
6. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022 r.

V.

VI.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – wykaz Banków

