Postup nákupu na splátky online
Quatro splátky
•
•
•
•

Do košíka vložte vybrané tovary.
Vyberte spôsob platby Na splátky Quatro.
Po vyplnení požadovaných údajov a dokončení objednávky prejdite na portál splátkovej
spoločnosti Quatro a vyplňte rodné číslo.
Ďalší postup závisí od toho, či ste už na splátky Quatro nakupovali alebo ste novým
zákazníkom.

Ak ste novým zákazníkom Quatra
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Vyberte si splátkový produkt.
Vyplňte žiadosť o úver a odošlite ju na posúdenie do Quatra.
Po schválení žiadosti o úver vám bude vytvorené konto v klientskej zóne Quatra.
Kuriér vám doručí zmluvu o poskytovaní služieb spolu s identifikačným číslom do
klientskej zóny Quatra, podpísanie tejto zmluvy Vám umožní v budúcnosti vybaviť
akýkoľvek produkt Quatro online.
Do 24 hodín od podpisu zmluvy, ktorú vám doručil kuriér, vám Quatro pošle 8-miestný
kód SMS správou ako prvotné heslo do klientskej zóny.
Klientskym identifikačným číslom a prvotným heslom sa prihláste do klientskej zóny Moja
zóna na internetovej adrese https://www.cfh.sk/klientska-zona/login.
SMS správou dostanete autorizačný kód, ktorým podpíšte splátkovú zmluvu v klientskej
zóne.
Udelením súhlasu so splátkovou zmluvou v klientskej zóne potvrdíte jej správnosť a týmto
je zmluva o úver riadne uzavretá.
Kuriér vám v najbližších dňoch doručí tovar. V prípade, ak ste si zvolili splátkový produkt
s priamou platbou, uhradíte ju pri preberaní kuriérovi. Objednaný môže prevziať iba
osoba, ktorá uzatvorila splátkový úver.

Ak už konto v klientskej zóne Quatra máte
•
•
•
•
•
•

Vyberte si splátkový produkt.
Vyplňte žiadosť o úver a odošlite ju na posúdenie do Quatra.
Po schválení žiadosti sa vašim prístupovými údajmi prihláste do klientskej zóny Moja zóna.
Urobte tak prostredníctvom uvedeného linku https://www.cfh.sk/klientska-zona/login.
Vyhľadajte si návrh pripravenej zmluvy a skontrolujte jej správnosť.
Udelením súhlasu je splátková zmluva riadne uzavretá.
Kuriér vám v najbližších dňoch doručí tovar. V prípade, ak ste si zvolili splátkový produkt
s priamou platbou, uhradíte ju pri preberaní kuriérovi. Objednaný môže prevziať iba
osoba, ktorá uzatvorila splátkový úver.

