SZCZEGÓLNE WARUNKI
Umowy Pożyczki na Zakup Towaru nr _____ z dnia _____
zawartej na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki z dnia _____
Umowa Pożyczki zostaje zawarta na podstawie powyższej Ramowej Umowy Pożyczki, która jest
wiążąca dla Stron, włączając w to terminy pisane wielkimi literami.
Pożyczkodawca: REVO TECHNOLOGIES Sp. z o.o., ul. Grzybowska nr 2 lokal 29, 00-131
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000655200; NIP: 5252691673; o kapitale zakładowym w wysokości: 200 000,00 zł; wpisana do
rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem: RIP000394

Klient (pożyczkobiorca): imię, nazwisko adres

Data zawarcia i wejścia w życie Umowy Pożyczki: _____
Prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki może zostać wykonane do dnia:_____
Kwota Pożyczki: _____
Zadłużenie zostanie spłacone w następujący sposób: płatności z użyciem systemu PayU.
Żeby zapłacić kolejną ratę zaloguj się na swoje konto klienta na konto.revoplus.pl, lub skorzystaj z
linku, który wyślemy Ci w mailu 3 dni przed datą płatności (nie potrzebujesz do tego naszego konta
bankowego - wszystko odbywa się automatycznie).
Towar nabyty za środki z Pożyczki udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki: nazwa sieci
handlowej
Cena zakupu: _____
Okres Pożyczki: _____
Opcje spłaty Pożyczki:
A. Spłata całkowita Kwoty Pożyczki przed upływem __ dni:
Opłata za Udzielenie Pożyczki: 0,00zł
Całkowity koszt Pożyczki: 0,00zł
Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta: _____
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 0,0%

B. 1) Spłata Kwoty Pożyczki po __ dniach:

Opłata za Udzielenie Pożyczki: _____
Całkowity koszt Pożyczki: _____
Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta: _____
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: _____
2) Harmonogram Płatności:
1. Rata: _____

Termin: _____

2. Rata: _____

Termin: _____

3. Rata: _____

Termin: _____

Ostateczny Harmonogram Płatności zostanie przesłany na Zarejestrowany Adres Email Klienta w dniu
potwierdzenia realizacji zamówienia Towaru przez Dostawcę, od którego będzie biegł termin spłaty
Pożyczki i termin do odstąpienia od Umowy Pożyczki.
Stopa Odsetek Karnych (w skali roku): _____
Kwota Oprocentowania należnego dziennie z tytułu Pożyczki: _____ zł

