
 

Här kan du delbetala 
ditt köp!
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Nordea Delbetala – priser och villkor *

Delbetalningsalternativ Uppl.-
avgift

Admin.- 
avgift

Års-
ränta

Upp till 55 dagar räntefritt 0 kr 35 kr 0 %

Köp nu - betala om 4 månader 0 kr 0 kr 0 %

6 månader räntefritt 195 kr 35 kr 0 %

12 månader räntefritt 295 kr 35 kr 0 %

* Alla priser och villkor gäller för närvarande (april 2018)

Uppläggningsavgift - debiteras vid första aviseringen.

Administrationsavgift - debiteras vid varje avisering.

Om du väljer att betala ett lägre belopp än det överenskomna 
månadsbeloppet utgår ränta med f n 14,70 %.

Det lägsta belopp du kan betala per månad är 1/60-del av skulden 
eller 150 kr.

Den effektiva räntan vid 6 månader räntefritt och ett köp på      
15 000 kr är 7,43 % enligt KoV riktlinjer.



 

Nordea Delbetala   
Betala i den takt som passar dig

Nordea Delbetala ger dig möjlighet att dela 
upp din betalning. Vi erbjuder flera delbetal-
ningsalternativ med 0 % ränta och du väljer 
själv på hur många månader du vill dela upp 
ditt köp, se baksidan.  

Fördelar med delbetalning

• Handla nu, betala senare
• Slutbetala när du vill utan extra kostnad
• Upp till 12 månader räntefritt
• Ansök om ett konto och få besked direkt
• Du kan återanvända ditt köputrymme i takt 

med att du betalar tillbaka

Så här går det till 

Butiken hjälper dig att ansöka om ett konto med en 
kredit på upp till 100 000 kr. Du får svar direkt om 
krediten beviljats och i samband med att du 
gör ditt köp väljer du även den betalplan som 
passar dig bäst. Du kan även själv göra din 
ansökan på nordeafinans.se/bjbilab

Varje månad får du en avi där du kan se din 
kontoställning och hur mycket du ska betala. 
Du kan alltid betala mer än det aviserade belop-
pet. På avin ser du också hur mycket du har 
tillgodo för att använda till nya köp. 

Samtliga prisuppgifter gäller förnärvarande (april 2018). 
För aktuella räntor och priser se nordeafinans.se/bjbilab
Kreditgivare är Nordea Finans Sverige AB (publ).

Har du frågor? 

Välkommen att kontakta  Kundservice på 
telefon 08-402 57 51 eller e-post till  
kundservice.privatkort@nordea.com.

Du når oss vardagar mellan 09.00-17.00.

Några enkla ansökningskrav

• Fyllda 18 år
• Inga betalningsanmärkningar
• Regelbunden taxerad inkomst (ej bidrag, 

studiemedel eller liknande)
• Sedvanlig kreditupplysning utförs


