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İstanbul, 8 Haziran 2014

ING Bank ve TeknoSA’dan ING Teknokredi
ING Bank, TeknoSA ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında 15 bin TL’ye kadar
olan teknoloji ihtiyaçları için 36 aya varan vadenin yanı sıra TeknoSA
mağazalarında anında kullanılabilecek masrafsız, sigortasız, komisyonsuz
ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor.
ING Bank, TeknoSA ile gerçekleştirdiği yeni iş ortaklığı sayesinde teknoloji harcamaları için
TeknoSA mağazalarında anında kullanılabilecek kredi sunuyor. 750 TL’den 15 bin TL’ye
kadar olan teknoloji ihtiyaçları için kullanılabilecek olan ‘ING Teknokredi, 36 aya varan vade
imkanı sağlıyor.
İlk olarak İstanbul mağazalarında başlayan ve 30 Haziran tarihinden itibaren TeknoSA’nın
tüm mağazalarında geçerli olacak ihtiyaç kredisi ING Teknokredi’den, komisyon, hayat
sigortası ve dosya masrafı alınmıyor.
Kredi başvurusu haftanın her günü yapılıyor
750 TL’den 15 bin TL’ye kadar, 12 aydan 36 aya varan vade seçenekleriyle, dosya masrafsız
%0.99’dan başlayan faiz oranlarıyla çok avantajlı ING Teknokredi, TeknoSA mağazalarının
açık olduğu her gün ve saatte müşterilerin başvurularına hazır olacak.
3 bin TL’ye kadar olan kredi tutarlarında TeknoSA mağazalarından minimum 750 TL alışveriş
yapılması koşulu aranırken, kredi talebinin alışveriş tutarının üzerinde olması da mümkün
olacak ve alışveriş tutarının üzerinde kalan kredi tutarı, müşterinin hesabına aktarılacak.
Müşteri bu tutarı kendisine verilecek olan ING Nakit Kart ile ATM’lerden nakit çekebilme
imkanına sahip olacak.
ING Teknokredi’de uygulanacak faiz oranları:
750 TL’den 3.000 TL’ye kadar olan ING Teknokredi için dosya masrafsız %0.99 faiz oranı,
3.001 TL’den 15.000 TL’ye kadar olan ING Teknokredi için ise dosya masrafsız %1.59 faiz
oranı geçerlidir.
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ING Bank
ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal
hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 75 bin çalışana ve 48 milyon müşteriye sahiptir. Her zaman değişime
öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, tasarrufa, girişimciliğe, yenilikçiliğe,
yaratıcılığa güç katmak hedefini taşımaktadır. Sürdürülebilirliği iş modelinin ana prensibi olarak gören ING Grubu,
faaliyet gösterdiği toplumlarda çocukların eğitimi, finansal eğitim ve çevre alanlarında birçok program hayata
geçirmektedir. ING Grubu, 2003’ten beri Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) çevre ve sosyal sorumluluk standartları
esas alınarak 10 milyon dolar ve üzeri bütün projelerin finansmanında uygulanması kabul edilen Ekvator prensiplerini
gönüllü olarak kabul eden 10 uluslararası bankadan birisidir. Bu çerçevede, proje finansmanında, sosyal sorumluluk
ve çevre riskini gözetmekte, ilgili standartlar paralelinde hareket etmektedir.
UNICEF ile 2005 yılından bu yana küresel işbirliğini sürdüren ING Grubu, ‘ING ChancesforChildren’ programı
kapsamında yaklaşık 800 bin çocuğa destek vererek ve 23 milyon Avro’nun üzerinde kaynak yaratarak çocukların
eğitime erişimini sağlamaktadır. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow JonesSustainability
Index gibi kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact’a da imza
atmıştır. ING Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir. Türkiye’de yaklaşık 350 şube ile
hizmet veren ING Bank’ın bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine paralel bankacılık
yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve katma değerli ihracatın artırılmasıdır.
www.ingbank.com.tr

TEKNOSA Hakkında
TeknoSA İç ve Dış Ticaret A.Ş., teknoloji perakendeciliği sektöründe; elektronik, bilişim, iletişim, kişisel bakım ve
optik alanlarında satış ve pazarlama platformu oluşturmak üzere, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. bünyesinde
kurulmuştur. TeknoSA, konusunda uzman 4000’e yakın çalışanıyla teknoloji alanında en doğru ürünü, en uygun
fiyat ve en üstün hizmet kalitesi ile bütünleştirerek tüketicilere sunmayı hedefleyen bir perakende zinciridir.
Türkiye’de teknoloji perakendeciliğinde hizmet veren ilk ve en yaygın mağaza zinciri olan TeknoSA, 78 ilde 300’ü
aşkın mağaza ile hizmet vermektedir. Tüketicilerin teknoloji ürünlerinde aradıkları her şeyi bulabildikleri
TeknoSA mağazalarını ve teknosa.com’u yılda 210 milyon müşteri ziyaret etmektedir. TeknoSA, Uluslararası
Standardizasyon Örgütü (International Standardization Organization–ISO) tarafından oluşturulan kalite yönetim
standardı ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. TeknoSA hakkında ayrıntılı bilgiye
www.teknosa.com adresinden ulaşabilirsiniz.

