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Szybko i bez procentów
Nowy jesienny płaszcz, weekendowy wyjazd czy urodzinowy prezent – okazuje się, że nagłym i niespodziewanym wydatkom można szybko zaradzić, co
jest szczególnie ważne, gdy w portfelu akurat brakuje pieniędzy. Często chodzi o niewielką sumę, ale jak na złość nikt nie chce lub nie może nam jej akurat pożyczyć. Co w takiej sytuacji zrobić? Odwołać wyjazd? Pójść na urodziny
przyjaciela z pustymi rękoma? Jest na to sposób i wcale nie tak bolesny, jak
mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać.

Na rynku nie brakuje firm, które trudnią się
szybkimi pożyczkami przez Internet lub SMS.
Często jednak pierwsza pożyczka po prostu
„boli”. Co z tego, że pożyczymy, jak będziemy
musieli oddać o wiele więcej? Takie rozwiązanie mało kogo może satysfakcjonować.

Wystarczy jednak dobrze poszukać, a można
znaleźć firmę, która kieruje się maksymami
„pierwszy raz oddajesz tyle, ile pożyczasz”
i „pożyczka w 15 minut”. Ten, kto nie wierzy,
powinien sam spróbować i wziąć pierwszą pożyczkę w ViaSMS.pl, a na pewno nie będzie
żałować. Do zwrotu będzie dokładnie tyle samo. Chcesz pożyczyć 500 zł? Proszę bardzo, jak
od dobrego przyjaciela – zwracasz tyle samo
i masz na to cały miesiąc! Oprocentowanie
– 0, opłaty przygotowawcze – 0, opłata rejestracyjna – 1 grosz. To wszystko. Żadnych
zbędnych formalności, a pieniądze w 15 minut znajdą się na podanym koncie. Są też inne
powody, dla których warto odważyć się na
ten pierwszy raz. Biorąc raz pożyczkę w
ViaSMS.pl, stajesz się klientem firmy, a jako
klientowi przysługują ci dodatkowe bonusy,
m.in. możesz brać udział konkursach z cenny-

mi nagrodami, a także możesz… zarabiać.
Tak, klient ViaSMS.pl może zarobić pieniądze,
wystarczy że polecisz firmę znajomemu.
Za każdego znajomego, który skorzysta
z usług ViaSMS.pl (dokona rejestracji i weźmie pierwszą pożyczkę), otrzymasz 30 zł.
Dwóch znajomych to 60 zł, ale 10 znajomych
to już 300 zł. W takiej sytuacji może się okazać, że wzięcie pożyczki nie będzie nawet
konieczne…

Nie słyszałeś jeszcze o ViaSMS.pl? Firma jest
już dobrze znana na polskim rynku, na którym działa od ponad dwóch lat. Należy do potężnej grupy Via SMS Group, która ma
pięcioletnie doświadczenie w sektorze finansowym. Grupa swoją działalność prowadzi aż
w siedmiu krajach europejskich i dobrze, że
w końcu zawitała do Polski.

Zatem, jak wziąć
pierwszą pożyczkę?
Po prostu wejdź na stronę
www.viasms.pl
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