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Electronet PostPay, ευέλικτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
για μεγαλύτερη άνεση και ευκολία στις αγορές σας!
Η PostCredit σε συνεργασία με την Electronet δημιούργησαν από κοινού το καταναλωτικό δάνειο με
την επωνυμία Electronet PostPay.
Το προϊόν διατίθεται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση αγορών από το δίκτυο των καταστημάτων
της Electronet.
Στόχος είναι η διευκόλυνσή σας, έτσι ώστε να πραγματοποιείτε με μεγαλύτερη άνεση τις αγορές ηλεκτρικών
συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών και gadgets τελευταίας τεχνολογίας, μέσω χρηματοδότησης, οποιαδήποτε
στιγμή το θελήσετε, Απλά και Γρήγορα!
Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Electronet PostPay έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα
κοινά καταναλωτικά δάνεια, αφού σας προσφέρει ευελιξία, ως προς το ύψος και τον αριθμό των
δόσεων, ενώ παράλληλα σας δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιείτε νέες αγορές κατά τη διάρκεια
της αποπληρωμής.
Χαρακτηριστικά της χρηματοδότησης:
• Διάρκεια αποπληρωμής έως και 48 μήνες
• Αγορά με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, με ετήσιο
ονομαστικό επιτόκιο 12,60%* και μηδενικά έξοδα
επεξεργασίας αιτήματος
• Αναπροσαρμογή του ύψους και αριθμού των
δόσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες σας
• Δυνατότητα πλήρους εξόφλησης ανά πάσα στιγμή
• Δυνατότητα νέων αγορών χωρίς να απαιτείται
νέα σύμβαση
• Ευκολία πληρωμής των δόσεων στα καταστήματα
Electronet και στα καταστήματα του δικτύου του
Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της
Eurobank
Η PostCredit με φιλοσοφία που εστιάζει στην εξυπηρέτηση του πελάτη, μέσα από απλές και
γρήγορες διαδικασίες, δημιουργεί προϊόντα που απευθύνονται στις άμεσες καθημερινές σας
ανάγκες, με ασφάλεια και συνέπεια.
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων για το χρηματοδοτικό προϊόν Electronet PostPay,
επισκεφθείτε ένα από τα 75 καταστήματα Electronet σε όλη την Ελλάδα ή επικοινωνήστε στο τηλέφωνο
801 700 7171.
www.electronet.gr

www.facebook.com/ElectronetOfficial

www.twitter.com/ElectronetGr

www.youtube.com/ElectronetOfficial

* Σ.Ε.Π.Π.Ε. 13,352%. Παράδειγμα Σ.Ε.Π.Π.Ε. που αφορά το καταναλωτικό δάνειο Electronet PostPay, για υποθετική αγορά
1.000€ που πραγματοποιήθηκε την 1/08/2014 και αποπληρώνεται σε 12 μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, με σταθερό
ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 12,60% και μηδενικά έξοδα διαχείρισης.

Κληρώθηκαν οι νικητές για την ανατρεπτική παράσταση
Quidam!
Κληρώθηκαν οι μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού
"Ταξίδι πέρα από κάθε φαντασία'', για την ανατρεπτική
παράσταση Quidam, από το διάσημο Cirque du soleil, που
με αφορμή την επέτειο των 30 χρόνων από την ίδρυσή του,
επιστρέφει στην Ελλάδα.
Οι πέντε μεγάλοι νικητές, χρησιμοποίησαν για τις αγορές
τους από τις 20 Ιουνίου του 2014 έως τις 31 Ιουλίου του 2014,
τις κάρτες τους POSTCREDIT Visa και MasterCard και κέρδισαν
από δύο εισιτήρια για την παράσταση Quidam, που θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου του 2014, στο
κλειστό γήπεδο Ο.Α.Κ.Α..
Οι νικητές του διαγωνισμού έχουν ανακοινωθεί στο
www.post-credit.gr

Έχετε κάρτα POSTCREDIT; Έχετε προνόμια Health Credit
& Kids Health Credit
Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς και στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης της
POSTCREDIT αναφορικά με την πρόληψη σε θέματα υγείας, το Πρόγραμμα Ιατρικών Υπηρεσιών
Health Credit & Kids Health Credit, σας παρέχει:

Προληπτικό Έλεγχο Παίδων

στην προνομιακή τιμή των 75€

Προληπτικός Έλεγχος
Παίδων
Γενική Αίματος
Τ.Κ.Ε
Χοληστερίνη
Ουρία
Κρεατινίνη
CRP
Triplex Καρδιάς
Παιδοκαρδιολογική Εξέταση
75€

Το προληπτικό αυτό πρόγραμμα πραγματοποιείται στις παρακάτω κλινικές:
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 στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών (για ραντεβού στο 210 686 2346-7)
 στο Παιδιατρικό Κέντρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης (για ραντεβού στο 2310 400 461)
* Η παραπάνω προνομιακή τιμή ισχύει αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα από 25/08/2014 έως 10/10/2014 και μόνο με
τη χρήση των καρτών POSTCREDIT.

i 212 212 3000 - www.post-credit.gr

