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Maksa
sinulle
sopivissa
erissä



JOUSTAVAMPI TAPA MAKSAA
Maksa sinulle sopivissa erissä

Valitse sinulle sopivin maksuvaihtoehto

Mahdolliset käsittelymaksut sekä tilimaksu lisätään valitsemanne maksuvaihtoehdon 
mukaisesti jokaiseen valittuun maksusuunnitelmaan. Alle 100 euron kuukausiostoksille 
voidaan valita ainoastaan 30-60 päivän tai kolmen (3) kuukauden maksuvaihtoehto. Katso 
lisätietoja Vakiomuotoisista eurooppalaisista kuluttajaluottotiedoista. 
*Tilimaksua ei veloiteta alle 150 euron kuukausiostoista.

Maksuvaihtoehdot

Kulut 30–60 pv 3 kk 6 kk 12 kk 24 kk 48 kk

Vuosikorko 0 % 0 % 9,90 % 14,90 %  17,90 %   19,20 %

Käsittelymaksu/kk 0 € 3,95 € 3,95 € 3,95 € 3,95 € 3,95 €

Tilimaksu* 0 € 0 € 25 € 35 € 35 € 35 €

Tyyppiesimerkki 6 kk:n maksuvaihtoehdosta*

Luotto-ostos
1 500 €

Vuosikorko
9,90 %

Käsittelymaksu/kk
3,95 €

Tilimaksu
25 €

Todellinen vuosikorko
21,19 %

Luoton kustannukset
99 €

Osamaksuerä/kk**
262,4 €

Maksettava kokonaismäärä 
1 599 €

*Esimerkki pohjautuu kuun 15. päivänä tehtyyn ostokseen ja laskelma on tehty 15.12.2016. 
Laskelma 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 Oikeusministeriön asetuksen (824/2010) mukaisesti.
**Pyöristys tehty ylöspäin yhden desimaalin tarkkuudella. Kuukausi maksuvaihtoehdon 
valinnan jälkeen osamaksuerään lisätään mahdollinen tilimaksu. 

12 kk
140,2 € 

30–60 pv
1500,0 €

24 kk
79,4 €  

6 kk
262,4 €

48 kk 
49,4 € 

Kuukausittaiset summat sisältävät lyhennyksen sekä mahdollisen 
käsittelymaksun ja koron. Katso lisätietoa oheisista taulukoista.
Esimerkissä esitetyt kuukausierät on pyöristetty ylöspäin yhden 
desimaalin tarkkuudella.

Yllä esimerkki kuukausieristä ostosumman ollessa 1500 €

Voit maksaa koko summan kerralla pois tai 
valita sinulle sopivan maksuvaihtoehdon.

Avattu tili on jatkuvakäyttöinen ja voit 
helposti hyödyntää sitä jatko-ostoksiisi.

Saat aina 30–60 päivää korotonta ja  
kulutonta maksuaikaa.

Voit hakea tiliä suoraan liikkeessä tai 
liikkeen kotisivuilla.

Ostosumma:

1 500 €
3 kk

504,0 €


