
SFINANSUJ ZAKUPY
W EL12 
ONLINE



Limit zakupowy online może być dla Ciebie świetną alternatywą dla
korzystania z kredytu kupieckiego. Dokonaj zakupu dowolnego produktu
firmy el12 i rozłóż płatność nawet na 36 rat w PragmaGO®.

W efekcie zwiększasz wolumen zakupów przy nadal otwartych
możliwościach wykorzystania kredytu kupieckiego. Pomagamy Ci uniknąć
luki w środkach obrotowych i skupić się na tym, co najważniejsze –
realizowaniu zamówień swoich Klientów i osiąganiu z tego tytułu
korzyści.

Limit zakupowy w PragmaGO® online nawet do 100 000 zł. Możliwość
finansowania również w walucie euro.

CZYM JEST
LIMIT ZAKUPOWY



WNIOSEK ONLINE Prosty formularz wypełniasz online, z dowolnego urządzenia. Podczas
pierwszej transakcji sprawdzimy Twoją tożsamość i poprosimy
o wykonanie przelewu weryfikacyjnego w wysokości 1 zł. W kolejnych
wystarczy już tylko złożenie wniosku.

Weryfikacja następuje automatycznie, dzięki czemu oszczędzasz
czas. Odpowiedź otrzymujesz w ciągu 2 godzin.

Przedstawimy Ci warunki, które możesz zaakceptować kodem SMS. .

Następuje płatność za zakupy w el12, a Ty spłacasz swoje
zobowiązanie w ustalonych wcześniej ratach do PragmaGO®.

WERYFIKACJA

AKCEPTACJA

REALIZACJA

LIMIT ZAKUPOWY 
W EL12
KROK PO KROKU

https://el12.pragmago.pl/zakupy-na-raty/krok1?utm_source=eoferta&utm_medium=link&utm_campaign=zakupynaraty&utm_term=p-714474&utm_content=t-wniosek-online&recommendation_code=714474


 Informujemy dokładnie, jaki będzie 
całkowity koszt – co do grosza. 
Nie stosujemy skomplikowanych 
regulaminów i pisanych drobnym 
drukiem tabel prowizji. 

 Zwiększysz obroty dzięki limitowi 
zakupowemu.

 Korzystanie z konta na platformie 
jest całkowicie bezpłatne.

 Natychmiastowe uregulowanie 
należności względem el12.

 Platforma PragmaGO pracuje 
24 godziny na dobę przez 7 dni 
w tygodniu.

 Cały proces prowadzimy online. 
Wystarczy uzupełnić prosty formularz
na stronie internetowej 
i wskazać produkty, których zakup ma 
być sfinansowany.

 Ograniczyliśmy formalności 
do minimum. Intuicyjna autoryzacja 
przez e-mail i SMS.

TWOJE KORZYŚCI
Z LIMITU ZAKUPOWEGO

https://el12.pragmago.pl/zakupy-na-raty/krok1?utm_source=eoferta&utm_medium=link&utm_campaign=zakupynaraty&utm_term=p-714474&utm_content=t-prosty-formularz&recommendation_code=714474


Chcesz wiedzieć więcej
o limicie sprzedażowym?
Skontaktuj się z nami.

801 020 121

WSZYSTKO CZYTELNE 
I DOSTĘPNE
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
NAWET DLA 
NAJMNIEJSZYCH FIRM

https://pragmago.pl/kontakt/?utm_source=eoferta&utm_medium=button&utm_campaign=zakupynaraty&utm_term=p-714474&utm_content=c-formularz-kontaktowy&recommendation_code=714474
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