Betal som du vil,
i ditt eget tempo

Om Resurs Bank
Vi tilbyr deg gode kundeopplevelser med
fleksible betalingsmåter når du handler.
Rett og slett litt større økonomisk frihet
når du trenger det – og valgfrihet.

Har du spørsmål?
På resursbank.no kan du lese mer om våre
tjenester og vilkår. Du kan også ringe
kundeservice på 22 56 37 33. Vi har åpent
på hverdager 08.00-17.00.

RKBK 2105

RFN0301

For everything your car needs.

Kjøp nå, betal senere

Hvor mye koster det?

I samarbeid med Resurs Bank gir
Bosch Car Service deg mulighet til å
velge hvordan du vil betale. Når du
mottar første faktura, kan du velge
å betale med en gang, eller dele opp
over flere måneder. Vi tilbyr alltid
30–60 dager kostnadsfri kreditt, noe
som betyr at du kan vente minst en
måned med å betale.

Tabellene nedenfor viser eksempler på
hvordan du kan delbetale og hva det koster.

Slik fungerer det

30–60 dgr

0%

0 kr

4 mnd

0%

45 kr

95 kr

12 mnd

0%

45 kr

395 kr

Første faktura sendes ut måneden
etter kjøpet

Kredittbeløp
30–60 dgr
4 mnd
12 mnd

10 000 kr

20 000 kr

40 000 kr

10 000 kr

20 000 kr

40 000 kr

2 500 kr

5 000 kr

10 000 kr

834 kr

1 667 kr

3 334 kr

24 mnd

464 kr

927 kr

1 854 kr

36 mnd

339 kr

678 kr

1 355 kr

Nominell
rente

Adm.gebyr Etableringsgebyr2
/mnd1
0 kr

24 mnd

9,96 %

45 kr

395 kr

Mulighet til å delbetale hele kjøpsbeløpet
uten nominell rente i opptil 12 mnd

36 mnd

12,96 %

45 kr

395 kr

Kredittgrense opp til 40 000 kr

I månedsbeløpet inngår evt. rente. For å kunne delbetale, må
det totale månedlige kjøpet være på minst 1 000 kr. Alle beløp
avrundes opp til nærmeste krone.

Ditt valg

*Påløper hver måned.
**Påløper måned 2, for hver valgt delbetalingsplan.

Om du vil dele opp betalingen uten
nominell rente, eller betale fakturaen i sin
helhet, bestemmer du selv. Dette kaller vi
valgfrihet.

Søk via mobiltelefonen
Det er enkelt å søke om konto. Send SMS
BOSCH til 27700 og få svar i løpet av få
minutter.
Du kan også kontakte butikkpersonalet, så
hjelper de deg med kontoen, faktura eller
delbetaling.

Eksempel: Handle for 10 000 kr
Ordinært månedsbeløp 879 kr
Delbetalinger:

12 stk

Adm.gebyr/mnd:

45 kr

Nominell rente:

0%

Etableringsgebyr:
Effektiv rente:
Betal totalt:

Kredittgiver: Resurs Bank AB NUF, Postboks 979 Sentrum,
NO-0104 Oslo, 22 56 37 33, kundetjeneste@resursbank.no

395 kr
17,11 %
10 935 kr

