Modalitati de plata
Ca sa fie cat mai simpu pentru tine, in magazinele STUDIO CASA, iti oferim posibilitati multiple
de plata, astfel incat tu sa te simti cat mai confortabil si cu acest proces.

IMPORTANT DE STIUT!!
1. Info 3D Secure: este o masura, adoptata la nivel mondial, de siguranta care presupune
ca in momentul efectuarii platii, utilizatorul este redirectionat pe o pagina securizata, unde
inregistratrea fiecarui detinator de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru
fiecare tranzactie online. Cardurile acceptate la plata sunt emise sub siglele VISA (Classic
si Electron) si MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod CVV/CV2).

1.

Not Keeping Data: Datele cardului de plata ale utilizatorului nu vor fi accesibile si nici
nu vor fi stocate, decat de institutia de autorizare a tranzactiei sau o alta e ntitate
autorizata sa preseteze servicii de stocare date de identificare a cardului. Utilizatorul va fi
informat de identitatea acesteia , anterior introducerii datelor.

A.
Daca faci cumparaturi in magazinele/showroom-urile STUDIO
CASA :
In magazinele STUDIO CASA sunt acceptate la plata urmatoarele modalitati :
1. Plata in numerar, in lei;
2. Plata cu cardul – orice tip de card de debit/credit;
3. Plata cu CARDUL CADOU STUDIO CASA
4. Plata in 3, 6, 9 sau 12 rate cu dobanda 0%, cu unul din cardurile de mai jos :
- Raiffeisen Bank Standard
- Raiffeisen Bank Vodafone
- Raiffeisen Bank eMag
- Raiffeisen Bank Gold
- Raiffeisen Bank World

5. Plata in 6 rate fără dobândă cu cardurile STAR de la Banca Transilvania. Sunt
incluse in programul STAR Card cardurile de cumparaturi: STAR Forte, STAR
Forte pentru Medici, STAR Gold, Visa Gold BT-Rotary, STAR Platinum,Visa
Business Gold Credit Card, Visa Business Silver Credit Card, BT Flying Blue Classic
si BT Flying Blue Premium.

6. Plata pana la 6 rate, cu dobândă 0% cu CARD AVANTAJ. Tu alegi numarul de rate!

B.

Daca faci cumparaturi din magazinul online Studiocasa.ro:
Si in magazinul online avem multiple posibilitati de achitare a produselor si anume:
1.

Plata in numerar, ramburs ;

1. Plata cu cardul ;Magazinul online www.studiocasa.ro foloseste pentru
tranzactiile online serviciile Raiffeisen Bank/Plationline.ro.
Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastra, in
conditii de siguranta deplina. Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub
siglele VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD (inclusiv Maestro). Plata se
bazeaza pe un sistem securizat de procesare a tranzactiilor online care ofera
confidentialitate, siguranta si simplitate in achizitia produselor si serviciilor prin
Internet. Procesarea datelor de card se face in mod exclusiv prin intermediul
bancii, magazinul nostru nu solicita si nu stocheaza nici un fel de detalii referitoare
la cardul dumneavoastra.

Important de stiut! - Pentru platile prin card bancar nu este perceput nici un
comision!

3. Plata in rate cu CREDIT INSTANT - ONLINE 100% prin TBI Pay,

cu dobândă de 1%

Direct din site, dupa ce ați ales produsele, când sunteți în coșul de cumpărături,
alegeți ca metodă de plată „ Plata prin credit instant TBI” și veți fi direcționat către
următorii pași.

Plata in rate, cu credit instant, 100% online, prin

Alături de TBI Pay am implementat un sistem de finantare direct din site-ul nostru, prin
care poti să accesezi plata în rate, fara drumuri la banca. E nevoie doar sa ai la
indemana cartea de identitate si sa detii o sursa de venit inregistrata la ANAF de mai
mult de 3 luni (pensie mai mare de 800 lei, salariu mai mare de 1100 lei, venituri din
activitati liberale etc).

•

Pentru sume de la 100 la 1000 lei, 4 rate fara dobanda – prima rata se
plateste cand se aproba finantarea

•

Pentru sume intre 1.000 si 30.000 dobanda de 1%/luna, cu plata incepand de
luna urmatoare.

•

Pentru mai multe detalii, puteti accesa site-ul finantatorului nostru: aici
4.

Plata in 3, 6, 9 sau 12 rate la alegere, cu dobanda 0%, pe cardurile :

- Raiffeisen Bank Standard
- Raiffeisen Bank Vodafone
- Raiffeisen Bank eMag
- Raiffeisen Bank Gold
- Raiffeisen Bank World

Cum functioneaza facilitatea "Rate fara dobanda"

·

Alegi ca modalitate de plata “plata in rate fara dobanda prin cardul de
cumparaturi Raiffeisen” si alege numarul de rate dorit – 3, sau 12 rate

·

Efectuezi plata propriu-zisa

·

Urmaresti in raportul lunar de activitate datele referitoare la rata egala fara
dobanda si la rambursare;

·

Rambursezi rata lunara pana la data scadentei, pentru a beneficia de
dobanda 0%.

Pentru mai multe detalii despre programul Multishop acceseaza acest link
https://www.raiffeisen.ro/persoane-fizice/produsele-noastre/multishop/rate-faradobanda/

4. Plata in 6 rate cu dobanda 0% pe cardurile STAR de la Banca

Transilvania.
Sunt incluse in programul STAR Card cardurile de cumparaturi: STAR Forte,
STAR Forte pentru Medici, STAR Gold, Visa Gold BT-Rotary, STAR
Platinum,Visa Business Gold Credit Card, Visa Business Silver Credit Card,
BT Flying Blue Classic si BT Flying Blue Premium.

Daca nu ai unul dintre cardurile din programul STAR aplica aici: http://www.starbt.ro/starforte/?utm_source=afiliat&utm_medium=banner&utm_campaign=siteuri-partenere ) si platile
online devin mai simple ca oricand:

Rate fara dobanda
Perioada de gratie de pana la 56 de zile
Comision zero la toate cumparaturile
Plati sigure pe internet

Intra pe www.starbt.ro si afla toate avantajele programului STAR.
0800 80 2273(CARD) Apel gratuit din orice retea nationala, fixa sau mobila
*8028 Apelabil din orice retea nationala, fixa si mobila
0264.594.337 Apelabil din orice retea, inclusiv international

5. Plata cu CARD AVANTAJ – ai până la 6 rate cu dobândă 0%.

