
Member of Nokian Tyres

RK
J7

   
16

03
R
F
0
1
9
8
5

RULLA LUGNT MED  
NORDENS DÄCKPROFFS 
– BLI KORTKUND HOS VIANOR

Vianor-kortet är ett förmånskort kombinerat med betal- 
och kreditfunktion. Vianor ansvarar för kortavtalets 
förmåner och bonus. Vianor-kortet är personligt och kan 
ej överlåtas.

Alla köp med ditt Vianor-kort är bonusgrundande. För 
varje månadsperiod inom vilken köp gjorts erhålls en 
bonuscheck motsvarande 5 % av kreditköpet. 

Bonuschecken bifogas månadens kontoutdrag och  
används för att få motsvarande rabatt för nya köp  
med Vianor-kortet hos Vianor. Bonuschecken är giltig  
i 6 månader. Bonuschecken kan endast lösas in mot  
varor hos Vianor i Sverige, ej mot kontanter eller  
presentkort. Om bonuschecken ej löses in i sin helhet 
erhålles tillgodokvitto på resterande belopp. Förlorade 
bonuscheckar ersätts ej.

Kunden samtycker till att personuppgifter behandlas  
enligt stycket Personuppgifter i villkoren för Vianor- 
kortet, där Resurs Bank är avtalspart.

Vianor förbehåller sig rätten att utan föregående med- 
delande förändra villkoren för såväl intjänande av bonus- 
poäng som utnyttjande av intjänade bonuspoäng.  
Aktuella villkor tillhandahålls av Vianor.

Bonusvillkor för Vianor-kortet

BONUS PÅ ALLA KÖP
ETT FLEXIBELT SÄTT ATT HANDLA

i samarbete med

Kreditgivare: Resurs Bank AB (publ), Box 22148, 250 23 Helsingborg

Kundservice: 0771-11 22 33 | kundservice@resurs.se | resursbank.se



FÖRMÅNLIG DELBETALNING  
MED VIANORS KORT

Kreditbelopp 1 mån 4 mån 6 mån 12 mån 24 mån

2 000 kr 2 000 kr 500 kr 334 kr 167 kr 121 kr1

5 000 kr 5 000 kr 1 250 kr 834 kr 417 kr 209 kr

8 000 kr 8 000 kr 2 000 kr 1 334 kr 667 kr 334 kr

10 000 kr 10 000 kr 2 500 kr 1 667 kr 834 kr 417 kr

15 000 kr 15 000 kr 3 750 kr 2 500 kr 1 250 kr 625 kr

20 000 kr 20 000 kr 5 000 kr 3 334 kr 1 667 kr 834 kr

30 000 kr 30 000 kr 7 500 kr 5 000 kr 2 500 kr 1 250 kr

Kostnader 1 mån 4 mån 6 mån 12 mån 24 mån

Rörlig årsränta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Adm.avg./mån 0 kr 0 kr 29 kr 29 kr 29 kr

Uppläggn.avg.2 0 kr 0 kr 145 kr 245 kr 345 kr

Representativt exempel för delbetalning 12 månader* 

Kreditbelopp/Köp
10 000 kr

Rörlig årsränta
0 %

Adm.avg./mån
29 kr

Uppläggn.avg.
245 kr

Effektiv ränta
10,57 %

Kreditkostnad
593 kr

Ord. delbet./mån**
863 kr

Totalt belopp att
betala 10 593kr

*Exemplet baseras på ett köp den 15:e dagen i en kalendermånad och är beräknat  
2016-03-01. Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade under hela 
kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre  
effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets rikt-
linjer. **Avrundning tillämpas till närmsta högre krona. Månaden efter val av delbetal-
ning tillkommer uppläggningsavgift till ordinarie delbetalningsbelopp. Uppläggnings-
avgiften är inkluderad i angiven Kreditkostnad och Totalt belopp att betala.

I månadsbeloppen ingår amortering. Ev. administrations- och uppläggnings avgift 
tillkommer efter val av betalningsplan. Alla köp som görs under en kalendermånad 
debiteras månaden efter och då gör kunden sitt val av betalningsalternativ. Det val 
kunden gör debiteras därefter med de kostnader som hör till det alternativet. 1Lägsta 
månadsbetalning är f.n. 121 kr plus ev administrationsavgift. 2Debiteras för varje vald 
betalningsplan.

Bara fördelar
Välj mellan att betala hela beloppet månaden efter 
inköpet och att dela upp det på 4 månader utan 
extra kostnader – ingen ränta, inga avgifter.

Du kan även välja upp till 24 månaders räntefri 
delbetalning.

Du väljer betalningsalternativet som passar dig 
bäst i lugn och ro månaden efter köpet.

Det kostar inget att skaffa eller ha ett kort.

Du ansöker om kortet snabbt och enkelt i din 
Vianor-butik, på vianor.com eller Loyo.se och väljer 
önskat köputrymme – klart att handla. 

Delbetala

10 000 kr
på 12 månader

Månad 1
863 kr

Månad 2
1 108 kr 

Månad 3–11 
863 kr/mån 

Inkluderar en administrationsavgift på 29 kr per månad + 245 kr i 
uppläggningsavgift som debiteras månad 2.

Exempel ovan: totalt betalar du 10 593 kr

Månad 12
855 kr 

Fullständiga villkor: resursbank.se eller ring vår kundservice på 0771-11 22 33


