
Rozbij płatność, 
nie odkładaj zakupów.
Jak to działa:

Wybierz produkty Zarejestruj się 
u sprzedawcy

Potwierdź płatność 
SMSem przy kasie

miesięcy
10
Kup teraz i 
zapłać później 
w ciągu 6 lub 10 
miesięcy

0zł
0 zł do zapłaty 
dziś

8%
Koszt całkowity 
usługi to tylko 
8% wartości 
rachunku

Jak skorzystać z Revoplus:

Prosto i szybko

Przejrzyście

Bezpiecznie

Przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki: 1 000,00 zł, 
RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania): 18,50%, opro-
centowanie stałe 0%, całkowita kwota do zapłaty: 1 080,00 zł, cał-
kowity koszt: 80,00 zł (w tym: prowizja: 80,00 zł, odsetki: 0 zł, koszt 
ubezpieczenia: brak), 10 równych miesięcznych raty w wysokości po: 
108 zł. Warunki oferty: wg stanu na 8 lutego 2019 r. Umowa o po-
życzkę zawierana jest pomiędzy pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą 
tj. Revo Technologies sp. z o.o. pod warunkiem pozytywnej oceny 
zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Niniejszy materiał nie stano-
wi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie 
informacyjny.

1. Wybierz produkty, które chcesz 
kupić. 

2. Powiedz sprzedawcy, że chcesz 
zapłacić z Revoplus. 

3. Sprzedawca zarejestruje Cię 
za pomocą aplikacji mobilnej 
— potrzebujesz do tego 
jedynie dowodu osobistego 
i aktywnego telefonu. 

4. Wybierz ofertę rozbicia płatności 
— na 6 lub 10 miesięcy. 

5. Potwierdź zakupy z Revoplus za 
pomocą kodu, który dostaniesz 
SMS-em. 

6. Ciesz się zakupami już dziś. 
Najbliższa płatność dopiero za 
miesiąc. 

7. Revoplus poinformuje Cię 
o nadchodzących płatnościach 
— spłacaj co miesiąc w równych 
częściach przy pomocy PayU.

Rejestracja trwa tylko 
kilka minut, bez zbędnych 
dokumentów, niepotrzebnych 
pytań o Twoje zarobki, czy 
zakładania kolejnego konta 
w banku.

Z Revoplus wiesz z góry, ile 
zapłacisz — u nas nie ma 
ukrytych opłat. Całkowity koszt 
usługi to jedyne 8% wartości 
rachunku.

Zbieramy tylko minimalną 
ilość danych potrzebnych do 
przeprowadzenia transakcji. 
Ochrona Twoich danych 
jest naszym najwyższym 
priorytetem.

Więcej informacji na 
www.revoplus.pl
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