Condicions de finançament forfets ATOTANEU
El Grup FGC permet fraccionar el pagament dels forfets en quotes a termini de 3, 6, 9 o 12
mesos i així fer més accessible als clients els forfets que els permetran gaudir de l'esquí i les
activitats a les estacions del grup: La Molina, Vall de Núria, Espot, Port Ainé i Vallter 2000.

Informació del procediment per a obtenir el finançament:


En prémer el botó "Procedir amb el pagament" seràs redireccionat al sistema de
pagament segur de "La Caixa".



Un cop a l'aplicatiu de "La Caixa", si ets client d'aquesta entitat, podràs seleccionar
l'opció de finançament que prefereixis.



Quan acabis el procés de pagament assegura't de pressionar el botó de tornar a la
botiga per poder realitzar un seguiment de l'estat de la teva compra i proporcionarnos les dades pertinents en cas necessari.

Modalitats de fraccionament del pagament dels forfets de temporada ATOTANEU


Les opcions de fraccionament del pagament dels productes de forfet de temporada
seran a 3,6,9 i 12 mesos. Les operacions de fraccionament queden restringides a les
compres de forfets de temporada Atotaneu 6.0,5.0 i Freestyle.



Única i exclusivament es podran finançar les operacions de venda de forfets de
temporada d'import superior a 80€.



Només es pot realitzar el finançament als clients que disposin de targeta de crèdit de
La Caixa. No es pot realitzar amb targetes de dèbit de La Caixa ni amb cap tipus de
targetes d'altres entitats bancàries.



La tramitació del fraccionament es podrà fer en les compres realitzades a través de la
botiga online del Grup FGC per a totes les modalitats (3,6,9 i 12 mesos).



En les compres de forfets realitzades a les oficines físiques de les estacions només s'hi
oferirà la opció del finançament a 3 mesos.

Detall cost del Finançament

El finançament a 3 mesos no comportarà cap càrrec addicional per al client. En el cas
del finançament a 6, 9 o 12 mesos sí que hi haurà un cost repercutit que es carregarà al client
segons el resum següent. El percentatge s'aplicarà a l'import de venda (iva inclòs) del producte
adquirit i es liquida amb la quota mensual que esdevingui de la opció triada pel client en el
moment de realitzar la compra.

Resum:



En un Termini de 3 mesos té un cost de 0% de l'import total finançat



En un Termini de 6 mesos té un cost de 2,55% de l'import total finançat



En un Termini de 9 mesos té un cost de 3,20% de l'import total finançat



En un Termini de 12 mesos té un cost de 3,85% de l'import total finançat

