CEL KREDYTOWANIA

AGD

Inne

Dom i ogród

CEL SZCZEGÓŁOWY
Akcesoria i drobny sprzęt AGD
Kuchenki mikrofalowe
Kuchnie gazowe, gazowo - elektryczne, elektryczne, płyty gazowe, elektryczne i indukcyjne, piekarniki
Lodówki
Okapy
Pralki
Zmywarki
Artykuły kościelne i dewocjonalia
Biżuteria, zegarki
Dzieła sztuki, antyki
Instrumenty muzyczne
Książki, materiały edukacyjne
Sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie
Wózki dziecięce, foteliki samochodowe i inne
Zestaw edukacyjny
Kosmetyki
Bony upominkowe, pakiety (inne niż medyczne)
Bramy, ogrodzenia
Instalacje alarmowe
Kotły CO, JUNKERSY
Opał i węgiel
Zwierzęta hodowlane
Rośliny i sadzonki
Nasiona i nawozy
Panele i ogniwa fotowoltaiczne
Pompy ciepła
Przydomowa oczyszczalnia ścieków

RTV

Komputery

Rekuperatory, instalacje wentylacyjne i klimatyzatory
Aparaty fotograficzne, kamery i osprzęt
Odtwarzacze (DVD, Blu Ray, HDD itp.)
Sprzęt audio domowy i samochodowy
Sprzęt satelitarny, nawigacja
Telefony GSM i akcesoria
Telewizory, projektory, rzutniki
Drobny sprzęt elektroniczny, zasilanie
Laptopy, netbooki i palmtopy
Monitory
Oprogramowanie
Konsole do gier video (PSP, Xbox, Wii itp.
Drukarki i skanery
Komponenty i podzespoły
Komputery stacjonarne

Komunikacja i łącznośd
Armatura łazienkowa i hydraulika
Dachy, pokrycia dachowe, rynny
Drzwi, framugi, ościeżnice
Farby, lakiery, tapety, kleje
Materiały remontowo-budowlane
Glazura, terakota
Materiały budowlane i wykooczeniowe np. cegły, kamienie, cement
Okna, parapety, rolety, żaluzje, markizy, rolety zewnętrzne

Narzędzia i urządzenia

Podłogi – Deski podłogowe, panele, parkiet, płytki podłogowe
Agregaty
Automatyka przemysłowa
Maszyny poligraficzne, introligatorskie
Maszyny rolnicze

Narzędzia budowlano - remontowe
Narzędzia ogrodnicze
Narzędzia spawalnicze
Obrabiarki
Przyrządy pomiarowe
Urządzenia i akcesoria gastronomiczne

Meble i wyposażenie wnętrz

Motoryzacja

Odzież

Automatyka budynkowa
Tekstylia domowe, pościel i koce
Akcesoria
Dywany, wykładziny
Meble kuchenne
Meble łazienkowe
Meble ogrodowe
Meble tapicerowane
Oświetlenie
Szafy, komody, regały, biurka, stoły, krzesła, półki
Akcesoria i wyposażenie wnętrza pojazdu
Elektryka, elektronika, oświetlenie pojazdowe
Elementy karoserii, szyby, zamki
Instalacje LPG
Motorowery, skutery i quady do 50cm3
Opony, felgi, koła
Przyczepy samochodowe
Układ napędowy, paliwowy, kierowniczy
Sportowa
Robocza
Codzienna
Dziecięca

Obuwie
Ślubna i okolicznościowa
Specjalistyczna

Sprzęt sportowy

Dodatki
Rowery, rolki i akcesoria
Siłownia i fitness
Sporty drużynowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka itp.)
Sporty ekstremalne
Sporty zimowe
Stacjonarny sprzęt sportowy
Żeglarstwo, windsurfing, kitesurfing i inne sporty wodne
Pozostały sprzęt sportowy i akcesoria

