
HOS OSS KAN DU
D E L B E T A L A 
R Ä N T E F R I T T

Ekstrands  har  t i l lsammans  med  Wasa  Kredit   tagit 
fram  f lera  förmånl iga  delbetalningsalternativ



Dela upp din betalning 
- räntefritt!
Med Ekstrands räntefria delbetalningskonto kan 

du dela upp din betalning i upp till 36 månader 

utan ränta. Ditt inköpsbelopp delas i 36 stycken 

lika stora delbetalningar. En kampanjavgift till-

kommer vid första aviseringen och en aviavgift 

tillkommer vid varje avisering (se tabell).

Du kan när som helst förtidslösa eller göra 

extra inbetalningar utan några tillkommande 

kostnader.

Lågräntekonto
För dig som önskar längre avbetalningstid än

36 månader finns detta konto med låg ränta.

48, 60 eller 72 månaders löptid.

Ekstrandslånet
Med Ekstrandslånet har du möjlighet att dela 

upp din betalning med längre återbetalnings-

tider. Lånet återbetalas med annuitet, dvs. 

samma månadskostnad under hela återbetalnings-

tiden (månadskostnaden ändras vid räntehöjningar/

sänkningar). 

Stor frihet
• Ingen kontantinsats krävs

• Återbetalningstider mellan 6 och 144 månader

• Räntan är avdragsgill med 30% i deklarationen

• När sista betalningen är gjord är lånet löst

• Extra amortera eller förtidslös utan extra kostnader



Bestäm själv din månadskostnad
Med Ekstrandslånet kan du själv välja månadskostnad genom att välja återbetalnings-

tid. Max återbetalningstid är 144 månader. Den månadskostnad som du valt blir ditt 

lägsta belopp. Varje månad får du en avisering och du väljer själv om du vill göra extra 

insättningar eller avsluta lånet helt utan extra avgifter.

ENKELT, TRYGGT 
OCH UTAN RÄNTA!

Så här enkelt ansöker du...
1. När du bestämt dig för vilket delbetalningsalternativ som passar dig bäst, ta kontakt med  

     din säljare på Ekstrands. 

2. Efter sedvanlig kreditprövning kan du sedan delbetala enligt valt delbetalningserbjudande.

3. Naturligtvis kan du också betala mot faktura på vanligt sätt, 10 dagar netto eller förskott.



  Räntefritt Räntefritt Räntefritt Räntefritt
  6 mån  12 mån   24 mån  36 mån            
50 000 kr     8 334 kr 4 167 kr  2 083 kr  1 388 kr
80 000 kr   13 334 kr 6 667 kr  3 334 kr  2 222 kr
100 000 kr   16 667 kr 8 333 kr  4 167 kr  2 778 kr *
Årsränta             0 %        0 %         0 %          0 %
Uppläggning        295 kr    295 kr     495 kr      495 kr
Aviavgift          35 kr      35 kr       35 kr       35 kr
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Dela upp din betalning räntefritt

    48 mån*     60 mån*     72 mån*     6 - 144 mån**           
Max 100 000 kr     Max 350 000 kr 
Årsränta      3,95 %          3,95 %         3,95 %  Årsränta         5,95 % 
Uppläggning 495 kr       495 kr         495 kr         Uppläggning    495 kr   
Aviavgift      35 kr         35 kr           35 kr            Aviavgift            35 kr

Lågräntekonto   Ekstrandslånet

* Lågräntekonto räknas på kundens skuld, därför sjunker månadskostnaden allt eftersom återbetalningstiden löper - rak 

amortering. Kontot är avdragsgillt med 30% i deklarationen.

** Skillnad mot räntefritt och lågräntekonto är att kreditgränsen är satt till 350.000 kr. Kunden väljer här sin egen månads-

kostnad beroende på lånets löptid. Systemet räknar automiskt ut återbetalningstid efter önskad månadskostnad. Annuitetslån.

Den effektiva räntan vid 100.000 kr och 36 månader räntefritt är 1,14%

Vi samarbetar med Wasa Kredit som erbjuder kunder olika former 
av finansieringslösningar. Wasa Kredit är ett helägt dotterbolag 

till Länsförsäkringar Bank med över 30 år på svenska marknaden 
och vänder sig till både företag och privatpersoner.

Den effektiva räntan vid 100 000 kr och 60 mån lågräntekonto är 5,04% Den effektiva räntan vid 150 000 kr och 96 mån är 6,72%


