
Splátkové programy

Stává se to zcela běžně. Lidé potřebují určité zboží, ale nemají na ně aktuálně potřebný finanční obnos. 
Tento problém nastává nejvíce u zboží, které lidé potřebují k životu nebo jim život znatelně usnadňuje, 
nejčastěji se jedná o domácí spotřebiče. Výjimkou však není také zboží, kterým si lidé chtějí pouze 
udělat radost, například nový typ mobilního telefonu. Proč tedy zákazníkům tuhle možnost nedopřát?

Co vám splátkové programy přinesou?
�  Zvýšení obratu – lidé si mohou zakoupit zboží, které by si nyní nemohli dovolit
�  Zvýšení důvěryhodnosti – splátkové společnosti si e–shopy na spolupráci pečlivě vybírají
�  Jistotu zaplacení – peníze vám vyplatí splátková společnost a to ihned v plné výši
�  Nenesete riziko nesplácení – to spadá a zjišťuje právě splátková společnost

Co to přinese zákazníkům?
�  Možnost volby – nemusí platit celé zboží hned, ale postupně
�  Mohou si zakoupit zboží, na které aktuálně nemají finanční obnos
�  Získají pojištění v případě, že nebudou schopni hradit půjčky

My vám nabízíme
Poskytnutí všech potřebných informací

Zkušenosti získané nasazení splátkových programů

Otestování a následnou podporu

Napojení těchto systémů (Cofidis, Home Credit, Essox)
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Máte o splátkové programy zájem?

Výborně! Pojďme se podívat, jak budeme postupovat.

1. Z vaší strany je třeba kontaktovat poskytovatele a domluvit se s ním na podmínkách
2. Jakmile dostaneme testovací údaje, provedeme nasazení brány a otestování
    na testovacích datech
3. Upravíme detail produktu, aby zákaznící o možnostech splátek věděli
4. Po odsouhlasení ze strany poskytovatele provedeme ostré nasazení do provozu

Cena: 2 100, Kč / modul + 2 h grafická úprava stránek (800 Kč / h) + 3 h implementace
za každou bránu (800 Kč / h)
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