
Huolto ja varaosat sopivissa erissä
Jopa 12 kk korotonta maksuaikaa

Valitse sinulle sopivin maksuaika

Maksuaika valitaan vasta laskun saavuttua. Ohessa
esimerkkejä kuukausieristä sekä lisätietoa kuluista.
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833,4 € 208,4 €
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22,7€ 13,5€ 11,5€

34,1 € 24,2 € 17 ,2 €

45,4 € 26,9 € 23,O €

68,1 € 44,4 € 34,4 €

90,8 € 53,8 € 45,9 €

113,5€ 67,3€ 57,4€

Autohuoltotilin edut

a Tilin avaaminen on maksutonta ja myönnettyä tiliä
voi käyttää heti. Tili on tietenkin vuosimaksuton.

o Voit käyttää samaa tiliä seuraavallakin käynnilläsi.

Saat aina 30-60 päivää kulutonta ja korotonta
maksuaikaa.

Voit halutessasi maksaa ostoksen osissa ja valita
useista eri maksuvaihtoehdoista.

Valittavanasi on esimerkiksi 12 kuukauden koro-
ton ma ksuvaihtoehto. Tuo I loi n ku u ka usittaisen
lyhennyksen lisäksi maksat käsittelymaksun 4 €/kk
sekä tilimaksun 35 €.

Vuosikorko Ay. 0L 07. 7,95% 12,84'/. 17,887. 22,007J.

Käsittelynaksu,&k 0€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€

Tilimaksu*** 0€ 0€ 35€ 35€ 35€ 35€ 0€

Huoml Kuukausittaiset summat sisältävåt lyhennyksen sekä mahdollisen koron. Mahdolliset
käsittelymaksut sekä tilimaksu lisätään valitsemanne maksuvaihtoehdon mukaisesti. Alle
'100 euron kuukausiostoksille voidaan valita ainoastaan yhden (1) tai ko men (3) kuukauden
maksuvaihtoehto. Katso lisätietoja luottoti iehdoista. *Vähimmäiskuukausierä on täl ä hetkellä
1 5 euroa sisältäen mahdollisen käsittelymaksun. **Korko on tällä hetkellä 3 kk:n Euribor (viite-
korko) lisättynä 21 prosenttiyksiköllä (marginaali) ja käyttäen 360 päivää jakajana. Esimerkissä
käytetty korko on 22 %. ***Lisätään jokaiseen valittuun maksusuunnitelmaan.

Luoto-ostos
1 000€

Vuosikorko Käsittelymaksu/kk Tilimaksu
0% 35€

Todellinen vuosikorko Luoton kustannukset Osamaksuerä/kk** Maksettava kokonaismäärä
15,0't o/" 83€ 81,4€ 1 083€

*Esimerkki pohjautuu kuun 15. päivänä tehtyyn ostokseen ja laskelma on tehty 5.6.2015.
Esimerkki edellyttää, että korko ja kulut eivät muutu esimerkin maksuajan aikana. Luoton
muusta käytöstä voi myös seurata korkeampi tai alempi todellinen vuosikorko. Todellinen
vuosikorko on laskettu KKV:n ohjesääntöjen mukaisesti.
**Pyöristys tehty ylöspäin yhden desimaalin tarkkuudella. Kuukausi maksuvaihtoehdon valinnan
jälkeen osamaksuerään lisätään mahdollinen tilimaksu. Tilimaksu on laskettu mukaan luoton
kustannuksiin ja maksettavaan kokonaismäårään.

Erikoismaksuehdot
t'---"-I Ostosumma 30-60pv 3kk 12kk 24kk 48kk 72kkl 120kk

Kulut 30-60 pv 3 kk 12 kk ?4kk 48 kk 72 kk I 120 kk

Tggppiesimgrkki 12 kk:n erikoismaksuehdosta+



Huolto ja varaosat sopivissa erissä
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esimerkkejä kuukausieristä sekä lisätietoa kuluista.
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Autohuoltotilin edut

o Tilin avaaminen on maksutonta ja myönnettyä tiliä
voi käyttää heti. Tili on tietenkin vuosimaksuton.

o Voit käyttää samaa tiliä seuraavallakin käynnilläsi.

Saat aina 30-60 päivää kulutonta ja korotonta
maksuaikaa.

Voit halutessasi maksaa ostoksen osissa ja valita
useista eri maksuvaihtoehdoista.

Valittavanasi on esimerkiksi 12 kuukauden koro-
ton ma ksuvaihtoehto. Tuol loi n ku u ka usittaisen
lyhennyksen lisäksi maksat käsittelymaksun 4 €/kk
sekä tilimaksun 35 €.

Vuosikorko A% 0y. 07. 7,95y. 12,84% 17,88% 22,00y.'*

Käsittelymaksu,&k 0€ 4€ 4€ 4€ 4C 4€ 4€

Tilimaksu*** 0€ 0€ 35€ 35€ 35€ 35€ 0€

Huoml Kuukausittaiset summat sisältävåt lyhennyksen sekå mahdollisen koron. Mahdolliset
käsittelymaksut sekä tilimaksu lisätään valitsemanne maksuvaihtoehdon mukaisesti. Alle
,]00 euron kuukausiostoksille voidaan valita ainoastaan yhden (1) tai ko men (3) kuukauden
maksuvaihtoehto. Katso lisätietoja luottoti iehdoista. *Vähimmäiskuukausierä on täl ä hetkellä
'l 5 euroa sisältäen mahdollisen käsittelymaksun. **Korko on tällä hetkellå 3 kk:n Euribor (viite-
korko) lisättynä 21 prosenttiyksiköllä (marginaali) ja käyttäen 360 päivää jakajana. Esimerkissä
käytetty korko on 22 %. ***Lisätään jokaiseen valittuun maksusuunnitelmaan.

Luoto-ostos
1 000€

Vuosikorko Kåsite ymaksu/kk Tilimaksu
o "/" 4€ 3s€

Todellinen vuosikorko Luoton kustannukset Osamaksuerä/kk+r Maksetava kokonaismäärä
15,07 "/" 83€ 87,4 € 1 083€

*Esimerkki pohjautuu kuun 15. päivänä tehtyyn ostokseen ja laskelma on tehty 5.6.2015.
Esimerkki edellyttää, että korko ja kulut eivät muutu esimerkin maksuajan aikana. Luoton
muusta käytöstä voi myös seurata korkeampi tai alempi todellinen vuosikorko. Todellinen
vuosikorko on laskettu KKV:n ohjesääntöjen mukaisesti.
**Pyöristys tehty ylöspäin yhden desimaalin tarkkuudella. Kuukausi maksuvaihtoehdon valinnan
jälkeen osamaksueräån lisåtään mahdollinen tilimaksu. Tilimaksu on laskettu mukaan luoton
kustannuksiin ja maksettavaan kokonaismäåräån.
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