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W C&A online z Twisto za zakupy zapłacisz później – płatności odroczone już
dostępne dla klientów marki
Warszawa, 20 grudnia 2021 r. - Klienci C&A online mogą już korzystać z płatności kup
teraz, zapłać później Twisto za pośrednictwem PayU | Płacę Później. Dzięki
współpracy marki z Twisto klienci mają możliwość odroczenia zapłaty za zakupy w
sklepie internetowym do 30 dni.
C&A to znana marka odzieżowa, która jest obecna w 21 krajach na całym świecie. Oferuje
ubrania dla całej rodziny, które są w zgodzie z najnowszymi trendami, po przystępnych
cenach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma udostępniła możliwość
skorzystania z płatności odroczonych Twisto w ramach platformy PayU | Płacę Później.
- Bardzo się cieszymy, że w tak szybki i prosty sposób mogliśmy zaoferować naszym
klientom w Polsce płatność z odroczonym terminem. Ta bardzo znana i lubiana forma
płatności na zachodzie jest teraz dostępna również w Polsce. Preferencje klientów ciągle
się zmieniają a C&A online stara się do nich dopasować. – komentuje Marlena GrefStefańska, E-Commerce Country Manager Poland & Austria.
Dzięki wdrożeniu Twisto osoby robiące zakupy w C&A mogą teraz uregulować należność
za zamówienie złożone online do 30 dni, bez dodatkowych kosztów. Wystarczy, że wybiorą
PayU, a następnie Płacę Później jako metodę płatności, podczas finalizacji zamówienia.
– Obserwujemy zmieniające się podejście klientów do płacenia za zakupy. Chcą oni nie
tylko móc przetestować produkt przed jego opłaceniem, ale też elastyczniej rozporządzać
budżetem. To umożliwiają im płatności Twisto, które teraz są dostępne także dla klientów
sklepu C&A – mówi Adam Miziołek, country manager Twisto w Polsce. – Branża fashion jest
tą, w której klienci najczęściej korzystają z płatności odroczonych. Wybierając Twisto, mogą
skorzystać z atrakcyjnych promocji i wyprzedaży.I z każdym rokiem coraz częściej z tego
korzystają, co pokazują dane Twisto dotyczące Black Friday. Porównując transakcje
wykonane podczas tegorocznego święta zakupów z tymi ubiegłorocznymi zanotowaliśmy
wzrost wartości transakcji Twisto o ponad 416% – wskazuje Adam Miziołek.
Płatności odroczone Twisto to nowoczesna forma opłacania zakupów, która zapewnia nie
tylko wygodę i bezpieczeństwo, ale też łatwy i przejrzysty UX. Klienci Twisto mogą obecnie
odroczyć zakupy za właściwie dowolny produkt i usługę nawet do 30 dni.
– Wraz z postępującą cyfryzacją, zmienia się podejście konsumentów do zakupów i płacenia
za nie. Przede wszystkim szukają oni elastycznych sposobów na kupowanie tu i teraz. Jest
to jeden z głównych powodów rosnącej popularności płatności odroczonych, które są
obecnie jednym z najsilniejszych trendów w e-commerce. W PayU koncentrujemy się na
tym, aby konsumenci mogli zawsze wybrać swoją ulubioną metodę płatności i bezpiecznie
dokonać zakupu, dlatego też nieustannie dbamy o poszerzanie zarówno grona partnerów,
z którymi możemy oferować nowe formy finansowania zakupów, jak i sklepów, które
udostępniają nasze nowoczesne metody płatności kupującym – mówi Tomasz Żołnierz,
Head of Credit Business Development EMEA w PayU.

Wybierając Twisto jako metodę płatności klient może zapłacić w ciągu kilku sekund. Może
również rozłożyć transakcję na wygodne raty.
Jak zapłacić?
Zakupy z Twisto są bardzo proste. Wystarczy, że klient włoży do koszyka, to co potrzebuje,
a następnie z metod płatności wybierze PayU i kolejno – Płacę Później.

Aplikacja w bardzo krótkim czasie weryfikuje wiarygodność kredytową kupującego i
potwierdza możliwość dokonania zapłaty. Po potwierdzeniu płatności, klient ma 30 dni na
uregulowanie należności wobec Twisto bez dodatkowych kosztów. Czas ten może zostać
wydłużony do 45 dni, jeśli użytkownik zdecyduje się na zarejestrowanie w aplikacji. Dzięki
temu zyskuje możliwość korzystania z wirtualnej karty płatniczej Twisto oraz dzielenia
płatności na raty lub przesunięcia spłaty o kolejny miesiąc.

Więcej o Twisto
Twisto to jeden z najszybciej rosnących fintechów w Europie i lider płatności odroczonych
w regionie CEE. Oferuje odroczone płatności omnichannel - bezpośrednio w sklepach
internetowych oraz w aplikacji, dzięki której klient może przesunąć lub rozłożyć na raty
płatność za zakup dokonany online i offline. Aplikacja Twisto jest połączona z kartą
wielowalutową z kursem wymiany walut Mastercard bez opłat i prowizji. Na polskim rynku
Twisto działa od 2018 r. Możliwość odroczenia płatności z Twisto oferuje już kilkadziesiąt
tysięcy sklepów internetowych w Polsce i w Czechach. W listopadzie 2021 r. Twisto
dołączyło do Zip, globalnego lidera BNPL. Partnerami Twisto w Polsce są PayU i ING Bank
Śląski. Firma powstała w Czechach. Więcej informacji: https://twisto.pl/
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