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hitelre!

Vásároljon 0%THM-el kerékpárt

Kerékpár hitelre, kamatmentesen, kezelési költségek nélkül?
Sok webáruházban van hitel opció, azonban ha megvizsgáljuk a boltok hitelezési
lehetőséget láthatjuk, hogy többnyire magas kamat mellett,
magas a kezelési költségre számíthat, ami futamidővel párosulva egy kész vagyonná válik!

A KERÉKPÁRSZAKI olyan részletfizetési lehetőséget biztosít a kerékpárt hitelre vásárlók
számára, amelynek TeljesHitelMutató-ja (THM) 0%, tehát a megrendelés összegén felül, Ön
nem fizet semmilyen díjat vagy kezelési költséget, illetve egyéb rejtett költséget.
Hitelkérelmezését lebonyolíthatja az interneten, melyhez szükségesek lesznek személyes
adatai. Átfutása néhány nap a postázási igény miatt. Az internetes hitelkérelem részletes
információi alább találhatók.

Feltételek:
- A megvásárolni kívánt kerékpár nem lehet akciós, valamint bruttó ára legalább 100.000 Ft.
- A kerékpár bruttó értékének a 25%-át szükséges előre befizetni.
- A futamidőt kiválaszthatja 6 és 12 hónap között, így az Ön választott futamidő lesz
leosztva számokban.
- Nyugdíjas vásárlóként szükség lesz a nyugdíjas igazolványára is.

A vásárlás menete a következő:
1. Rendelje meg a kerékpárt a webáruházban. A fizetési lehetőségek közül válassza a
Vásárlás részletre 0%THM-el! opciót.
2. Ezután töltse ki a letölthető hitelkérelem űrlapot, nyomtassa és töltse ki.
Kérjük figyeljen adatokat pontosságára.
3. Az űrlap kitöltése után szkennelje be a kitöltött hitelkérelem űrlapot, a személyi
igazolványát, lakcímkártyáját illetve adókártyáját (mindkét oldal beszkennelése szükséges),
valamint az utolsó kéthavi hiteles bankszámlakivonatát és küldje el a részünkre a
kerek
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parszaki@gmail.com
e-mail címre.

A kérelem elindításához elég az elektronikus bankszámla kivonat, de mindenképpen
szükségünk lesz az eredeti kivonatra is! (A bank pecsétjének és aláírásának szükséges
szerepelnie). Amennyiben Ön a fizetését nem a bankszámlájára kapja, abban az esetben
szükség lesz egy munkáltatói igazolásra is.

Munkáltatói igazolás formanyomtatványának a letöltéséhez Kattintson ide!

A dokumentumok beérkezése után, az adatokat és a dokumentumokat továbbítjuk a banknak.

A kérelem elküldése után a bank körülbelül egy órán belül felhívja Önt és a munkáltatóját
adategyeztetés miatt, amennyiben 14:00 óráig leadásra kerül a kérelem. Ha ezen időszak után
történik az adattovábbítás, akkor a következő munkanapra tolódik a folyamat.

(Privát számon, azaz ismeretlen számon fogják felkeresni, kérjük ez esetben is fogadja a
hívást!)

Ön és a munkáltatója ellenőrzése nélkül nincs elbírálás!

Amennyiben megkaptuk a bank visszaigazolását, akkor van lehetőségünk a szerződés
nyomtatására. Telefonon értesítjük Önt a bírálat eredményéről, illetve a további teendőkről.

Ezután a szerződést 2 példányban postán elküldjük Önnek. írja alá a szerződést, és az egyik
példány mellé csatolja eredeti (bank által lepecsételt, aláírt) bankszámla kivonatát, majd küldje
vissza részünkre.
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8100 Várpalota Szent István utca 11.

Ekkor kell Önnek a legalább 25% önrészt elutalnia a számlaszámunkra.

K&H Bank 10404883-49535157-57501025

Ha minden dokumentum hiánytalanul megérkezett, és az önrész is befizetésre került,
akkor a kerékpárt a következő 1-5 munkanapon belül átadjuk a futárszolgálatnak
kiszállításra.

Amennyiben több információra lenne szüksége, vagy előzetes kalkulációt kér, forduljon
hozzánk bizalommal a 06-30/831-97-72 telefonszámon, vagy írjon nekünk levelet az kerekpar
szaki@gmail.com
címre!
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