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KÖP
SYNLÖSNINGAR
ENKLARE

Kreditgivare: Resurs Bank AB, Box 221 48, 250 23 Helsingborg
Telefon: 042-38 20 93, Fax: 042-38 20 77, Talsvar: 042-38 20 87
E-post: kundservice@resurs.se, Hemsida: www.resursbank.se

47 ord om synologen
Vi ingår i Synologen, över 120 likasinnade, lokala optiker i
hela Sverige, lika legitimerade, certifierade och välutbildade
varenda en. Gemensamt för oss är att vi tar synhälsa personligt.
Vi sätter dig, dina ögon och dina behov i centrum och ger dig
personliga råd och inviduellt utvalda produkter.
www.synologen.se

Flexibel betalning

Smartare än
kontant med
valfri betalning
FÖRDELAR MED SYNOLOGEN-KONTO
Du kan välja att betala hela beloppet månaden
efter ditt köp utan några som helst extra kostnader
– ingen ränta eller avgifter.
Du kan också välja upp till 24 månaders räntefri
delbetalning.
Du gör ditt val av betalningsalternativ i lugn och
ro månaden efter köpet.
Det kostar inget att skaffa eller ha ett konto.
Du ansöker om kontot snabbt och enkelt i butik
och väljer önskat köputrymme. Sen är det klart
att handla.

SÅ HÄR KAN DU BETALA
Se i tabellen vad månadsbeloppen blir vid olika kredit
belopp och delbetalningsplaner. Du väljer betalningsalternativ vid första betalning månaden efter köpet.

Fullständiga villkor: www.resursbank.se
eller ring vår kundservice på 042-38 20 93.

Kreditbelopp

6 mån

12 mån

24 mån

2 000 kr

334 kr

167 kr

125 kr1

5 000 kr

834 kr

417 kr

209 kr

8 000 kr

1 334 kr

667 kr

334 kr

10 000 kr

1 667 kr

834 kr

417 kr

15 000 kr

2 500 kr

1 250 kr

625 kr

Kostnader

6 mån

12 mån

24 mån

0%

0%

0%

Rörlig årsränta
Adm.avg./mån.

0 kr

25 kr

25 kr

Uppläggn.avg.2

0 kr

245 kr

345 kr

I månadsbeloppen ingår amortering och ev. ränta. Ev. administrations- och
uppläggningsavgift tillkommer efter aktuellt val. Alla köp som görs under en
kalendermånad debiteras månaden efter och då gör kunden sitt val av betalningsalternativ. Det val kunden gör debiteras därefter med de kostnader som hör till det
alternativet. 1Lägsta månadsbetalning är f n 125 kr plus ev. adm.avg. 2Debiteras
för varje vald betalningsplan.

Representativt exempel för delbetalningsperiod 12 mån*
Kreditbelopp/köp Rörlig årsränta
10 000 kr
0%
Effektiv ränta
Kreditkostnad
9,69 %
545 kr

Adm.avg./mån
25 kr
Ord. delbetalning/
mån** 859 kr

Uppläggn.avg.
245 kr
Totalt belopp att
betala 10 545 kr

*Exemplet baseras på ett köp den 15:e dagen i en kalendermånad och är beräknat
2013-04-22. Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade under
hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre
som lägre effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer. **Avrundning tillämpas till närmsta högre krona. Månaden
efter val av delbetalning tillkommer uppläggningsavgift till ordinarie delbetalningsbelopp. Uppläggningsavgiften är inkluderad i angiven Kreditkostnad och Totalt
belopp att betala.

