
Regulamin 

 
1. Akcja „Raty z odroczoną płatnością” organizowana jest przez Audio Klan Janusz 

Prządka Spółka Jawna, ul. Gen. Andersa 12 lok. LU2, 00-201 Warszawa; KRS: 
0000026488; REGON: 011277747; NIP: 526-10-39-222. 

 
2. Uczestnikiem akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która w czasie 

obowiązywania promocji spełni łącznie następujące warunki: 
  
a) spełni warunki formalne dla udzielenia kredytu oraz  
b) posiada zdolnośd do spłaty kredytu umożliwiającą udzielenie kredytu 

zgodnie z zasadami określonymi przez organizatora oraz 
c) zawrze umowę kredytu w ofercie promocyjnej „Raty z odroczoną płatnością”. 

 

3. Akcja „Raty z odroczoną płatnością” dotyczy zakupu produktów dostępnych 
wyłącznie w asortymencie salonów Top Hi-Fi & Video Design oraz w sklepie 
internetowym www.tophifi.pl. Z akcji wyłączone są produkty i zestawy produktowe 
aktualnie objęte innymi promocjami (w tym cenowymi) lub wyprzedażą. Lista 
sklepów znajduje się w załączniku nr 1 do akcji „Raty z odroczoną płatnością”. 

 

4. Dla produktów i zestawów produktowych aktualnie objętych innymi promocjami (w 
tym cenowymi) lub wyprzedażą szczegóły oferty ratalnej dostępne są u pracowników 
salonów Top Hi-Fi & Video Design. 

 
5. Na każdy zakupiony produkt uczestnik promocji składa osobny wniosek kredytowy. 

Uczestnik promocji może złożyd dowolną ilośd wniosków. 

 

6. Wysokość raty liczona jest poprzez podzielenie ceny sprzedaży produktu 
przez odpowiednią ilośd rat. 

 

7. Akcja „Raty z odroczoną płatnością” obejmuje warianty kredytowania: 

 

• w sklepie internetowym: od 3 do 10 rat 0%; 

• w salonach Top Hi-Fi & Video Design: 10 x 0%. 

 
8. Akcja „Raty z odroczoną płatnością” dotyczy zakupów o wartości od 5000 zł do 

30000 zł (ceny brutto). 

 

9. Promocja nie obejmuje towarów zamówionych lub zakupionych poza okresem 
promocji. Dla towarów zamawianych momentem ich zakupu jest data złożenia 
zamówienia, a zamówienie złożone przed rozpoczęciem tej promocji, bez względu 
na datę zapłaty całości (reszty) ceny towaru, nie są objęte promocją. 

 

10. Akcja trwa w dniach 13.04 – 30.09.2018 r. Przy zakupie towaru w ramach akcji „Raty 
z odroczoną płatnością” uczestnik promocji może odroczyć spłatę pierwszej raty. W 
przypadku wyboru wariantu z odroczeniem płatności termin spłaty pierwszej raty 
można przesunąć maksymalnie na listopad 2018 r. 

 
11. W akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które spełnią warunki przyznania kredytu 

przez współpracującą z organizatorem instytucję finansową, tj. Bank BGŻ BNP 
Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, KRS nr 0000011571. 

 



12. Weryfikacja uczestników promocji dokonywana będzie przez instytucję finansową 
według jej zasad i w oparciu o jej wymagania stawiane kredytobiorcom w zakresie 
zdolności do spłaty wnioskowanego kredytu. 

 

13. Przy składaniu wniosku o kredyt uczestnik promocji będzie zobowiązany w 
szczególności podać instytucji finansowej dane z dowodu osobistego i okazać 
dowód osobisty, podać wysokość uzyskiwanych dochodów i ewentualnie 
przedstawić dokumenty poświadczające dochody. Instytucje finansowe mogą żądać 
od uczestników promocji dodatkowych informacji lub dokumentów, w szczególności 
dotyczących zdolności spłaty przyznanego kredytu, zgodnie z wymogami instytucji 
finansowej. 

 

14. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do wyłączenia produktu z oferty 
promocyjnej lub odrzucenia możliwości nabycia produktu przez uczestnika promocji 
w ramach akcji „Raty z odroczoną płatnością” bez podania przyczyny. 

 

15. Audio Klan Janusz Prządka Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do modyfikacji 
regulaminu akcji „Raty z odroczoną płatnością”, jak też prawo do wcześniejszego 
odwołania akcji bez podania przyczyny. 

 

16. Regulamin akcji dostępny jest na stronie internetowej www.tophifi.pl. 
 
 
 
  



Załącznik nr 1 - lista sklepów Top Hi-Fi & Video Design, w których można dokonać zakupu 
w ramach promocji „10 rat 0%”: 

 

Top Hi-Fi & Video Design Bydgoszcz 
ul. Gdaoska 69, 85-021, Bydgoszcz 
e-mail: bydgoszcz@tophifi.pl 
tel: 52 321 24 77 

 

Top Hi-Fi & Video Design Katowice 
ul. Warszawska 34, 40-008, Katowice 
e-mail: katowice@tophifi.pl 
tel: 32 203 66 72 
 
Top Hi-Fi & Video Design Kielce 
ul. IX Wieków Kielc 16, 25-516 Kielce  
e-mail: kielce@tophifi.pl 
tel: 722 398 115 

 

Top Hi-Fi & Video Design Kraków 
ul. Chodkiewicza 4, 31-532 Kraków 
e-mail: krakow@tophifi.pl 
tel: 12 421 38 42 

 

Top Hi-Fi & Video Design Lublin Galeria Gala 
ul. Fabryczna 2, 20-301, Lublin 
e-mail: lublin@tophifi.pl 
tel: 81 531 78 51 

 

Top Hi-Fi & Video Design Łódź  
ul. P.O.W. 36/38, 90-123 Łódź 
e-mail: lodz@tophifi.pl 
tel: 42 637 20 06 

 

Top Hi-Fi & Video Design Poznań 
ul. Woźna 14, 61-777 Poznań 
e-mail: poznan@tophifi.pl 
tel: 61 852 86 48 

 

Top Hi-Fi & Video Design Poznań (Posnania) 
ul. Pleszewska 1, 61-136 Poznań 
e-mail: posnania@tophifi.pl 
tel: 61 646 16 00 

 

Top Hi-Fi & Video Design Sopot 
Al. Niepodległości 725, 81-853 Sopot 
e-mail: sopot@tophifi.pl 
tel: 58 551 13 65 

 

Top Hi-Fi & Video Design Warszawa 
ul. Nowogrodzka 44, 00-695, Warszawa 
e-mail: warszawa@tophifi.pl 
tel: 22 628 81 24 

 



Top Hi-Fi & Video Design Warszawa 
ul. Gen. Andersa 12, 00-201 Warszawa 
e-mail: warszawa2@tophifi.pl 
tel: 22 635 64 63 

 

Top Hi-Fi & Video Design Warszawa 
ul. Naruszewicza 30, 00-627, Warszawa 
e-mail: warszawa3@tophifi.pl 
tel: 22 844 20 13 

 

Top Hi-Fi & Video Design Wrocław 
ul. Legnicka 46, 53-674, Wrocław 
e-mail: wroclaw@tophifi.pl 
tel: 71 343 08 42 

 

Top Hi-Fi & Video Design Szczecin  
Al. Papieża Jana Pawła II 47, 70-415 Szczecin 
e-mail: szczecin@tophifi.pl 
tel: 91 422 70 03 


