
 

Nabízíme vám možnost nákupu prostřednictvím spotřebitelských úvěrů od 
společnosti ESSOX s.r.o., které jednoduše vyřídíte přímo na prodejně. 
 
Jaké jsou výhody spotřebitelského úvěru: 
 
 jednoduché a rychlé uzavření úvěrové smlouvy přímo na prodejně 

 ve většině případů Vám stačí pouze 2 doklady totožnosti (platný občanský průkaz a další průkaz totožnosti, 
např. cestovní pas, řidičský průkaz, kreditní karta…), při výši úvěru nad 100 000,- Kč nutno doložit výši příjmů 

 velká variabilita úvěrových produktů Vám dává na výběr výši splátky, výši zálohy nebo délku splácení 

 možnost sjednání pojištění schopnosti splácet 

 financovaná hodnota zboží nebo celého nákupu od 2 000 Kč do 500 000 Kč, individuálně 1 000 000,- Kč 
 

Postup při nákupu na splátky v 6 krocích 

1.  Vyberete si zboží, můžete najednou nakoupit i více výrobků nebo příslušenství ke zboží a podobně.  

2. Prodejci sdělíte své finanční představy (přímou platbu, jak dlouho chcete splácet nebo výši měsíční splátky), na 
základě kterých obdržíte nejlepší variantu splátkového kalendáře.  

3. Prodejci předložíte občanský průkaz a druhý doklad a vyplníte s ním online žádost o úvěr. 

4. Po odeslání žádosti se většinou do 15 minut dozvíte výsledek žádosti (výjimečně může schvalování trvat déle). 

5. Prodejce vytiskne potřebné dokumenty, nechá Vás vše překontrolovat a Vy smlouvu podepíšete. 

6. Domluvíte si s prodejcem realizaci. 

Kdo může o spotřebitelský úvěr žádat: 

 Fyzická osoba starší 18 let s trvalým zdrojem příjmů: 

 zaměstnanec – zaměstnán pouze na hlavní pracovní poměr, nesmí být ve výpovědní lhůtě 

 důchodce – invalidní nebo starobní 

 mateřská / rodičovská dovolená 

 fyzická osoba podnikatel (OSVČ) – musí podnikat minimálně 3 měsíce 
 

 Právnická osoba (s.r.o., a.s., v.o.s, …..) – musí podnikat minimálně 1 rok, žádost může sepsat pouze statutární 
zástupce dle způsobu jednání uvedeném v OR 
 

Smlouvu nemohou uzavřít – nezaměstnaní, studenti, ženy / muži pobírající jiné sociální dávky (vyjma žen / mužů na 

mateřské / rodičovské dovolené). 

Společnost Vířivky levně s.r.o. vykonává zprostředkovatelskou činnost pro 
ESSOX s.r.o., poskytovatele finančních služeb. Společnost ESSOX, dceřiná 
společnost Komerční banky, působí na trhu spotřebního financování již 
více než 20 let a patří mezi přední poskytovatele nebankovních služeb 
v České republice. www.essox.cz 
 
V případě dotazů k některému ze splátkových produktů nás kontaktujte. 

Přejeme Vám příjemné nakupování na splátky. 

http://www.essox.cz/

