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“ DEL DIN REGNING
OP I SMÅ BIDDER

– Det koster ikke noget!

VÆRKSTEDSKONTO

VÆRKSTEDSKONTO
DÆKKER SERVICE,
REPARATIONER
OG EKSTRAUDSTYR
TIL DIN MC

0 UDBETALING
0 RENTE
0 GEBYR
•
•
•
•

3x0 = 0,- udbetaling, 0,- rente og 0,- gebyr*
Del udgifterne op i 10 eller 20 lige store betalinger
Helt uden ekstra omkostninger og binding
Du kan altid indfri din VÆRKSTEDSKONTO
– helt uden omkostninger
• Bliv forhåndsgodkendt til en buffer på 10.000 kr. ekstra**

UNDGÅ ØKONOMISKE
RUTSJETURE

LÅNEEKSEMPLER
KONTANTPRIS

Med en VÆRKSTEDSKONTO kan du betale dine regninger over
10 eller 20 måneder – regninger fra 500 kr. op til 40.000 kr.
Samtidig bliver du automatisk forhåndsgodkendt til 10.000 kr.
yderligere**. En slags buffer til ekstraudgifter. Det koster ikke
noget at benytte bufferen.

PR. MD. I 10 MDR.

PR. MD. I 20 MDR.
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SÅDAN GØR DU – HELT ENKELT
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• Kig ind hos din MC-forhandler/dit værksted, som hjælper
dig med at ansøge
• Ansøgningen bliver behandlet med det samme.
Det tager højst 10 minutter af få svar
• Tilbagebetaling af hvert køb starter løbende måned plus 30 dage.
Hvis du fx køber i januar, starter du med at betale 1. marts
• Husk at medbringe billedlegitimation og sygesikringsbevis/sundhedskort.
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0,- UDBETALING · 0,- RENTE · 0,- GEBYR
SERVICE

SERVICE ER SUND FORNUFT
OG ØGER VÆRDIEN AF DIN MC.
Nu kan du få serviceret din MC, så snart
behovet opstår. Overholdelse af servicebogen øger værdien af din MC og dermed
også gensalgsværdien.
Del din betaling over 10 eller 20 måneder.
Og lad din MC få det servicetjek, der giver
dig køreglæden tilbage.

• I alle eksempler er den faste debitorrente 0,00 %. ÅOP er 0,00 %.
De samlede omkostninger er 0 kr. Det samlede kreditbeløb og det beløb der skal
betales tilbage, er det samme som varens kontantpris.
• 3x0 er til privatkunder. 3x0 kan ikke benyttes til udbetaling af en MC.
• Beregningerne forudsætter betaling via Betalingsservice. Der er 14 dages
fortrydelsesret på finansieringen. Kredittens løbetid er 5 år.
* En regning på fx 10.000 kr. koster 500 kr. i 20 måneder. De samlede kreditomkostninger er 0 kr. Det samlede kredit- og tilbagebetalingsbeløb er 10.000 kr.
Fast debitorrente og ÅOP er 0,00%.
** Det samlede engagement af forbrugslån i Nordea Finans kan udgøre op til
40.000 kr. totalt.

REPARATIONER

VI UDSKYDER TIT REPARATIONER.
Eller går i panik, hvis uheldet er ude lige
inden ferien. Det er irriterende penge, som
vi enten ikke har eller godt kunne bruge på
noget andet.
Med VÆRKSTEDSKONTO behøver du ikke
udskyde reparationer. Nu kan du dele
betalingen op i overkommelige bidder.

EKSTRAUDSTYR

NU ER DRØMMEUDSTYRET IKKE
LÆNGERE BLOT EN DRØM.
Få toptunet din MC med det bedste udstyr,
så sikkerheden altid er i top. Få præcis den
hjelm, jakke og de bukser, du drømmer om
for den bedste kørekomfort.
Køb drømmeudstyret nu og få omgående
større køreglæde for en mindre månedlig
betaling.

