
Ett flexibelt 
sätt att handla

BONUS PÅ 
ALLA KÖP
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Kreditgivare: Resurs Bank AB (publ), Box 22148, 250 23 Helsingborg
Kundservice: 0771-11 22 33 | kundservice@resurs.se | resursbank.se

Fullständiga villkor hittar du på resursbank.se eller ring vår kundservice.

RULLA LUGNT MED  
NORDENS DÄCKPROFFS 
– bli kortkund hos Vianor

Vianorkortet är ett förmånskort kombinerat med betal- 
och kreditfunktion. Vianor ansvarar för kortavtalets 
förmåner och bonus. Vianorkortet 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 Vianorkortet, 
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 Vianorkortet



BETALA I SLUTET AV NÄSTA 
MÅNAD ELLER LITE I TAGET?

I samarbete med Resurs Bank kan du som 
kund dela upp betalningen av ditt köp  
– utan att betala någon ränta. 

Oavsett vad du köper kan du välja att dela upp betalningen 
på upp till 24 månader. Kortet kan du givetvis använda 
varje gång du handlar hos oss och du får bonus på alla köp.

Du ansöker om Vianorkortet direkt i butik, på vianor.se, i 
appen Loyo Pay eller via sms. 

Enkelt och bekvämt.

Totalt belopp du betalar

10 593 kr

Belopp/mån**
863 kr

Adm.avg./mån
29 kr

Effektiv ränta
10,57 %

Kreditkostnad
593 kr

Uppläggn.avg.
245 kr

Rörlig årsränta
0 %

*Exemplet baseras på ett köp den 15:e dagen i en kalendermånad och är beräknat 2018-07-05. 
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 allmänna råd om konsument-
krediter. **Avrundning tillämpas till närmsta högre krona. Månaden efter val av delbetalning 
tillkommer uppläggningsavgift till ordinarie delbetalningsbelopp. Uppläggningsavgiften är 
inkluderad i angiven Kreditkostnad och Totalt belopp att betala.

REPRESENTATIVT EXEMPEL
Delbetalning av 10 000 kr på 12 månader*

Med delbetalning kan du handla upp till 30 000 kr och dela 
upp din betalning på 4 månader utan extra kostnader, ingen 
ränta, inga avgifter. Du kan även välja upp till 24 månaders 
räntefri delbetalning.

I tabellen nedan ser du enkelt hur mycket det kostar dig 
beroende hur du väljer att betala.

1Eventuell uppläggningsavgift tillkommer månad 2.

Antal månader 1 4 6 12 24

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

Uppläggn.avg.1 0 kr 0 kr 145 kr 245 kr 345 kr

Rörlig årsränta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

TOTALT 0 kr 0 kr 319 kr 593 kr 1 041 kr

HELBETALA/DELBETALA
Handla för upp till 30 000 kr.

Delbetala på 4 månader utan extra kostnader.

Välj att helbetala efter lön utan extra kostnad.
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