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La cumpărături responsabile, un cadou responsabil – o invenţie românească 

brevetată în Europa 

 
 
 

Bucureşti, 20 decembrie – Clienţii care îşi fac cumpărăturile în magazinele Flanco din 

întreaga ţară şi care aleg să încheie până la sfârşitul anului un contract de credit pentru 

bunurile cumpărate primesc un cadou special. 

 

În perioada 17-31 decembrie, creditul responsabil Cetelem le aduce clienţilor din 

magazinele Flanco un cadou responsabil, potrivit pentru aparatele electrocasnice şi 

electronice din casele lor: o priză cu extractor. 

Invenţie românescă brevetată în Europa, priza cu extractor este un produs nou pe piaţă, 

care oferă însă mai multe beneficii. Astfel, sistemul prizei cu extractor elimină teama 

smulgerii prizei din perete şi a smulgerii cablului din ştecher, decuplează aparatele rapid 

şi în siguranţă şi reduce efortul de extragere din priză cu până la 50%. 

“Am iniţiat această acţiune în magazinele partenerului nostru tradiţional, Flanco, tocmai 

pentru a evidenţia obiectivul nostru comun, acela de a creşte calitatea vieţii 

consumatorilor, într-un mod responsabil. Clienţii Cetelem ştiu deja că împrumuturile pe 

care le acordăm sunt responsabile, prin transparenţa costurilor şi echilibrul bugetar 

oferit, iar cadoul primit odată cu aprobarea finanţării întregeşte lista de produse 

electronice sau electrocasnice pe care şi le-au dorit”, a declarat Simona Tărtăcuţă, 

Marketing Manager la Cetelem Romania. 

 

Priza cu extractor este o invenţie premiată cu mai multe medalii de aur la saloane de 

inventică renumite, printre care Salon Mondial de l’Innovation, de la Recherche et des 



Nouvelles (Bruxelles, 2003), International Exhibition of Inventions Genius – Europe 

(Budapesta, 2004) şi Salon International des Innovations Genève (Geneva, 2007). 

 
Despre Cetelem:  
 
În România, Cetelem este lider pe piaţa creditelor de consum, beneficiind de experienţa 
de aproape 60 de ani a grupului financiar francez BNP Paribas Personal Finance. În 
afară de creditul de consum în magazine, Cetelem I.F.N. S.A. oferă clienţilor săi carduri 
de credit sub sigla MasterCard, credite auto şi credite de nevoi personale cu acordare 
prin telefon sau Internet. 
În cadrul grupului BNP Paribas, BNP Paribas Personal Finance este specialistul în 
finanţarea persoanelor fizice, prin acordarea de credite de consum şi credite imobiliare. 
Instituţia este principalul promotor al creditului responsabil® 
 
 
Persoană de contact: 
Simona Tărtăcuţă, Marketing Manager Cetelem I.F.N. S.A., 
simona.tartacuta@cetelem.ro 
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