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Regulamin promocji „RATY 10 x 0%!” 

(dalej także jako: „Regulamin”) 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne. 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia promocji pod nazwą „RATY 10 x 0%!” 

(dalej także jako: „Promocja”). 

2. Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą AB Bechcicki sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Opolska 182, 52-014 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000137359, o numerze NIP: 

88862035526 (dalej także jako: „Organizator Promocji”). 

3. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych mających ukończone 18 lat, osób 

prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które w 

okresie trwania Promocji dokonają zakupów i innych czynności na zasadach określonych 

w Regulaminie (dalej także jako: „Klienci” lub „Klient”). 

 

§ 2. 

Czas trwania i zakres Promocji. Warunki uczestnictwa w Promocji. 

 

1. Promocja trwa od dnia 15 października 2021 r. do dnia 15 listopada 2021 r. i obejmuje 

towary, o których mowa w § 3 poniżej (dalej także jako: „Towar” bądź „Towary”), nie 

dłużej jednak niż do wyczerpania zapasów magazynowych Organizatora Promocji, i 

dotyczy wyłącznie zakupów w sklepie internetowym Organizatora Promocji – 

renowa24.pl i portalokienny.pl 

2. Promocja nie łączy się z kuponami (kodami) rabatowymi i jakimikolwiek innymi 

zniżkami posiadanymi przez Klientów. 

3. Z niniejszej Promocji Klienci mogą skorzystać wyłącznie jednorazowo. 

4. Aby skorzystać z Promocji (zakupu ratalnego - 10 x 0%), należy spełnić łącznie 

wszystkie warunki, o których mowa w lit. a) – lit. e) poniżej: 

a) wybrać na stronie internetowej Organizatora Promocji Towar bądź Towary do 

nabycia za łączną cenę równą bądź wyższą niż 300,00 zł, 

b) podjąć decyzję o sfinansowaniu zakupu Towaru kredytem konsumenckim - 

udzielanym przez Bank Credit-Agricole (dalej także jako: „Bank”) w przedziale od 

300,00 zł do 20 000,00 zł, którego spłata rozkładana jest na 10 równych rat (ostatnia 

może mieć charakter wyrównujący), o charakterze nieprocentowanym (RRSO: 0%), 

c) wypełnić wniosek online o udzielenie przez Bank kredytu na warunkach, o których 

mowa w ust. 6 poniżej, udostępniany przez Organizatora Promocji na swojej stronie 

internetowej przez całą dobę przez cały okres trwania Promocji: w tym poprzez 

udostępnienie części swoich danych oraz załączenie skanu dowodu osobistego bądź 

paszportu i dokonanie przelewu technicznego na wskazany przez Organizatora 

Promocji rachunek bankowy w kwocie 1,00 zł, 
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d) posiadać według oceny Banku zdolność kredytową pozwalającą zawrzeć umowę z 

Bankiem, 

e) zawrzeć z Bankiem umowę kredytową, na warunkach, o których mowa w ust. 6 

poniżej, co będzie równoznaczne z wolą związania się z Organizatorem Promocji 

umową sprzedaży Towaru, 

5. Spełnienie wszystkich warunków, o których mowa w ust. 4 powyżej będzie 

pozostawało równoznaczne ze związaniem Klienta z Organizatorem Promocji umową 

sprzedaży Towaru (z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu). 

6. Kredyt (ust. 4 lit. b powyżej) stanowi kredyt, o którym mowa w art. 5 ust. 14 ustawy z 

dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, tj. kredyt którego celem jest wyłącznie 

finansowanie przez Bank nabycia przez Klienta Towaru na zasadach określonych w 

Regulaminie. W przypadku terminowej płatności kolejnych należności ratalnych Klient 

nie ponosi innych kosztów niż cena nabywanego Towaru (Rzeczywista Roczna Stopa 

Oprocentowania (RRSO) dla kredytu ratalnego wynosi w takim wypadku zero procent). 

Umowa zawierana jest na okres trwania spłat ratalnych za nabywany, a finansowany 

przez Bank, Towar zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. 

7. Klient, będący kredytobiorcą kredytu, o którym mowa w ust. 4 lit. b powyżej, nie ponosi 

jakichkolwiek kosztów (poza ceną nabycia Towaru rozłożoną na 10 rat w myśl, sposób i 

na zasadzie, o której mowa w ust. 6 powyżej), co nie uchybia jednak roszczeniom Banku 

w przypadku naruszenia postanowień zawieranej z Bankiem umowy kredytowej. 

8. Uczestnik Promocji ma prawo odstąpić od umowy zakupu ratalnego w terminie 14 dni. 

W tym celu należy skontaktować się z Obsługą Sklepu i dostarczyć podpisany druk 

odstąpienia od zakupu ratalnego dołączony do umowy kredytu ratalnego oraz ustalić 

sposób zwrotu towaru. 

9. Klient ma prawo do zwrotu towaru, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego 

zakupu. 

10. Zwrot Towaru odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

11. Towary, które Klient zamierza zwrócić, muszą być kompletne, nieuszkodzone i 

prawidłowo zapakowane w oryginalnym opakowaniu. Do zwracanych Towarów należy 

dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). 

 

§ 3. 

Towary objęte Promocją. 

 

Organizator Promocji zastrzega, że Promocją są objęte wyłącznie wybrane okna dachowe  

i akcesoria, które Organizator Promocji umieścił na stronie swojego sklepu internetowego: 

https://renowa24.pl/pol_m_promocje_raty-10x0-na-wybrane-okna-dachowe-i-akcesoria-

7089.html. 

 

§ 4.  

Wymiana Towaru 
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1. W celu wymiany towaru, ze względu na zmianę w zamówieniu, należy skontaktować się 

z Obsługą Organizatora Promocji (sklepu internetowego).  

2. Jeśli wymieniony towar jest droższy od poprzedniego: 

a)  Klient może odstąpić od poprzedniego zakupu (kredytu) i sfinalizować nowy kredyt, 

lub 

b)  Klient może uiścić różnicę przelewem (kredyt uprzednio uruchomiony pozostaje w 

mocy, natomiast Klient uiszcza brakującą kwotę). 

3. Jeśli wymieniony towar jest tańszy od poprzedniego: 

a)  Klient może odstąpić od poprzedniego zakupu (kredytu) i sfinalizować nowy kredyt 

lub 

b)  Klient może podać nr rachunku do zwrotu różnicy w zakupie – brak zmian w 

kredycie.            

 

§ 5.  

Reklamacje 

 

1. Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących zawartej umowy z Bankiem.  

2. Reklamacja może być zgłaszana:  

a) bezpośrednio w placówce Banku, 

b) listownie – na adres korespondencyjny Banku. 

3. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia ich wpływu do Banku. 

4. Możliwość skorzystania z procedury reklamacyjnej opisanej w § 5 ust. 1 i 2 powyżej 

pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień Klienta do kierowania roszczeń na podstawie  

i w granicach przepisów obowiązującego prawa i dochodzenia ich przed sądami 

powszechnymi. 

 

§ 6.  

Postanowienia końcowe. 

 

1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania 

Promocji. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać od daty wskazanej we 

wprowadzonej zmianie Regulaminu. 

2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Klient spełnia warunki 

Promocji, określone w niniejszym Regulaminie. 

3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w dowolnym 

terminie, bez obowiązku wskazywania przyczyn odwołania Promocji, poprzez informację 

umieszczoną na stronie internetowej Organizatora Promocji albo poprzez usunięcie 

niniejszego Regulaminu ze strony internetowej (według uznania Organizatora Promocji). 

Odwołanie Promocji będzie bezskuteczne wobec towarów zamówionych i opłaconych 

przez odwołaniem Promocji. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 
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5. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu jakichkolwiek roszczeń lub zobowiązań, związanych z 

niniejszą Promocją, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Organizatora Promocji. 


