Regulamin Promocji „Kredyt 30x0% KROSS”
I.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji.
2. Organizatorem Promocji jest Kross S.A.
3. Promocja kierowana jest wyłącznie do Uczestników.
4. Promocja trwa w Okresie Promocji w Punktach Sprzedaży Partnerów KROSS wskazanych
na stronie Internetowej https://www.kross.pl/raty#30 na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej oraz w sklepie Internetowym www.kross.pl.
II.

Definicje

Wyrazom poniżej, pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenie:
1. Bank- BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01 - 211) przy
ul. Kasprzaka 10/16, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000011571, NIP 526-10-08-546, o kapitale zakładowym wynoszącym 147 418 918 zł
w całości wpłaconym.
2. Kredyt- Kredyt przeznaczony na nabycie oznaczonego towaru lub usługi, zgodnie z
zawartą z Bankiem Umową Kredytową.
3. Okres Promocji- Okres od 01.02.2019 do 30.06.2019r.
4. Punkt Sprzedaży- Punkty sprzedaży przedsiębiorców prowadzących sprzedaż
detaliczną we własnym imieniu i na własny rachunek, których łączy z KROSS S.A.
umowa o współpracy i którzy zostali upoważnieni przez KROSS S.A. do posługiwania
się marką KROSS na potrzeby prowadzonej działalności.
5. Umowa Kredytowa- Umowa zawierana na odległość z Konsumentem ubiegającym się
o Kredyt w celu finansowania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym.
6. Organizator- KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu adres: ul. Leszno 46, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000223853, NIP 7611402748
7. Promocja- Promocja „Kredyt 30x0% KROSS” organizowana przez Kross S.A. ,
uregulowana w niniejszym Regulaminie.
8. Uczestnik- Pełnoletnia osoba fizyczna będąca Konsumentem, która zawarła z Bankiem
Umowę Kredytową w Okresie Promocji na minimalną kwotę Kredytu Ratalnego 5999
zł, z którym w Okresie Promocji został sfinansowany zakup na raty w Punkcie

Sprzedaży Partnera lub w Sklepie Internetowym www.kross.pl i która przy składaniu
zamówienia wybrała promocyjną opcję finansowania zakupu.
III.

Termin i miejsce promocji
Promocja obowiązuje w Sklepie Internetowym w okresie od 01.02.2019 do 30.06.2019, a
w Punktach Sprzedaży od 01.02.2019 do 30.06.2019, w godzinach ich funkcjonowania.

IV.

Przedmiot i Zasady Promocji

1. Uczestnikowi przysługuje Kredyt Ratalny o następujących parametrach:
•

Oprocentowanie stałe: 0%;

•

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 0%;

•

Całkowity koszt kredytu: 0 zł;

•

30 równych ratach miesięcznych;

•

Kredyt 30x0% przy zakupie na raty rowerów KROSS od kwoty powyżej 5999 zł;

•

Minimalna liczba rat przy finansowaniu wynosi 3 a maksymalna 30;

2. Uczestnik Promocji, będący kredytobiorcą nie ponosi jakichkolwiek kosztów Kredytu.
3. Uczestnik może wziąć udział w Promocji wiele razy.
V.

Ochrona danych osobowych Uczestników
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora, jako administratora
danych osobowych, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia
Promocji. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
organizatora oraz Bank znajdują się w Regulaminie Sklepu Internetowego www.kross.pl
pod adresem https://www.kross.pl/pl/sklep/regulamin, w Regulaminie Banku dostępnym
pod adresem
https://www.kross.pl/sites/default/files/download/REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMOW_K
REDYTU_RATALNEGO_POPRZEZ_SKLEP_INTERNETOWY.pdf, a także w Polityce
Prywatności dostępnej pod adresem
https://www.kross.pl/sites/default/files/download/Polityka_Prywatnosci.pdf.

VI.

Reklamacje i skargi
1. W sprawach reklamacji dotyczących czynności Organizatora, związanych
pośrednictwem w udzielaniu Kredytu, w szczególności dotyczących funkcjonalności i
rozwiązań technicznych należy skontaktować się z Biurem Obsługi pod adresem
kross@kross.pl, telefonicznie 29 752 11 00 lub listownie na adres wskazany art.II
ust.6.
2. W sprawach reklamacji dotyczących Kredytu stosuje się Regulamin Banku dostępny
pod adresem
https://www.kross.pl/sites/default/files/download/REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMO
W_KREDYTU_RATALNEGO_POPRZEZ_SKLEP_INTERNETOWY.pdf

VII.

Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji jest dostępny w Punktach Sprzedaży oraz w Sklepie
Internetowym na https://www.kross.pl/raty#30 i jest udostępniany potencjalnemu
Uczestnikowi Promocji przed zawarciem Umowy oraz wyborem oferty kredytowej.
2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim
zasad.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
4. Decyzję o warunkach i przyznaniu Kredytu podejmuje Bank.
5. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
6. Do nabywania Towarów w Sklepie Internetowym stosuje się Regulamin Sklepu
Internetowego dostępny na www.kross.pl.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.03.2019 roku.

