
 

 

 
1  Dla propozycji kredytu na zakup towarów i usług „10x0%”z karencją w spłacie pierwszej raty na 

okres 2 miesięcy, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 

wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 26.09.2018 r. są następujące: 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; cena towaru  2000 zł, stała stopa 

oprocentowania kredytu: 0 %, całkowita kwota kredytu 2000 zł; całkowita kwota do zapłaty: 2000 zł, 

całkowity koszt kredytu: 0 zł, czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy; wysokość 10 miesięcznych 

równych rat 200 zł. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 

15.10.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. i dotyczy zakupu nart z wiązaniami, butów narciarskich, desek 

snowboardowych z wiązaniami, butów snowboardowych, kurtek narciarskich, spodni narciarskich. 

2  Dla propozycji kredytu na zakup towarów i usług „do 10x0%” oferowanego przez Santander 

Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zawartego na okres 10 miesięcy, wyliczenia dla 

przykładu reprezentatywnego na dzień 26.09.2018 r. są następujące: Rzeczywista Roczna Stopa 

Oprocentowania (RRSO) 0%; cena towaru 2000 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0%; całkowita 

kwota kredytu 2000 zł; całkowita kwota do zapłaty 2000 zł; całkowity koszt kredytu 0 zł; wysokość 10 

równych rat miesięcznych 200 zł. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od 

dnia 15.10.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. i dotyczy zakupu nart z wiązaniami, butów narciarskich, 

desek snowboardowych z wiązaniami, butów snowboardowych, kurtek narciarskich, spodni 

narciarskich. 

 

3   wskazana wartość miesięczna kosztu kredytu bez względu na okres kredytowania wynosi 

procentowo zawsze 1,05%, a jej wartość kwotowa uzależniona jest od całkowitej kwoty kredytu.  

4     Dla propozycji kredytu na zakup towarów i usług „ Kredyt za 1,05% miesięcznie3” oferowanego 

przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zawartego na okres 12 miesięcy, 

wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 26.09.2018 r. są następujące: Rzeczywista 

Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 24,97%; cena towaru 2000 zł; stała stopa oprocentowania 

kredytu 10%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2000 zł; całkowita kwota do 

zapłaty 2251,98 zł; całkowity koszt kredytu 251,98 zł (w tym: prowizja 134,60 zł, odsetki 117,38 zł); 

wysokość 11 równych rat miesięcznych 187,67 zł, ostatnia 12 rata wynosi 187,61. Propozycja kredytu 

obowiązuje dla umów zawartych do dnia 31.12.2018 r.  

 
 
INTERSPORT POLSKA S.A. występujący w roli pośrednika kredytowego w sklepach internetowych 
informuje swoich Klientów o możliwości skorzystania z propozycji kredytu na zakup towarów i usług 
oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A., w sklepach stacjonarnych sporządza i zawiera 
umowy o kredyt na zakup towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A., 
wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu oraz 
udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. Niniejsza propozycja nie jest 
ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z 

uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Bank. O szczegóły pytaj 
sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl 

http://www.santanderconsumer.pl/

