Betala som du vill, i din takt
Så här funkar det

Vad kostar det?

I samarbete med Resurs Bank ger Ditec dig möjligheten att
välja hur du vill betala – allt på en gång, eller lite i taget.
Du gör ditt val i lugn och ro när du får din första faktura,
månaden efter köpet.

Tabellerna nedan visar exempel på hur du kan betala och vad
det kostar.

Du får fakturan efter 30–60 dagar
Upp till 12 mån. räntefri delbetalning
Kredit upp till 100 000 kr

Kreditbelopp

4 000 kr

8 000 kr

15 000 kr

30–60 dagar

4 000 kr

8 000 kr

15 000 kr

6 månader

667 kr

1 334 kr

2 500 kr

12 månader

334 kr

667 kr

1 250 kr

24 månader

182 kr

363 kr

681 kr

Rörlig årsränta

Adm.avg./mån.1

Uppläggn.avg.2

Köp nu, betala senare
Med faktura kan du delbetala, skjuta upp betalningen eller
samla dina köp och få bättre koll på din ekonomi. Vi bjuder
alltid på 30–60 dagars kostnadsfri kredit, vilket innebär att
det dröjer minst en månad innan det är dags att betala.

Betala lite i taget
Om du vill dela upp din betalning väljer du det
delbetalningsalternativ som passar dig när fakturan kommer.

30–60 dagar

0%

0 kr

0 kr

6 månader

0%

39 kr

95 kr

12 månader

0%

39 kr

195 kr

24 månader

7,96 %

39 kr

295 kr

För att delbetala krävs ett sammanlagt månadsköp på minst 1 000 kr. Alla belopp avrundas
upp till närmsta krona.
Tillkommer varje månad. 2Tillkommer månad 2.

1

Exempel: Handla för 15 000 kr

Ansök i mobilen
Det är enkelt att ta reda på om du kan få ditt köp på faktura.
Smsa DITEC till 71 690 och få svar inom några minuter.

Ordinarie månadsbelopp 1 289 kr
Delbetalningar:

12 st

Uppläggningsavgift:

195 kr

Du kan även kontakta butikspersonalen så hjälper de dig
vidare med ditt köp.

Administrativ avgift/månad:

39 kr

Effektiv ränta:

7,77 %

0%

Betala totalt:

Rörlig årsränta:

15 663 kr

Exemplet baseras på ett köp den 15:e dagen i en kalendermånad och är beräknat 2020-06-30.
Den effektiva räntan beräknas enligt Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter.
Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade under hela kreditperioden.
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Om Resurs Bank

Något du undrar?

Vi är här för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare.
Det gör vi genom att erbjuda flexibla betalningslösningar när du gör dina
köp. Lite mer utrymme helt enkelt, när du behöver det.

På resursbank.se kan du läsa mer om våra tjänster och villkor. Du kan
även ringa vår kundservice på 0771-11 22 33. Vi har öppet vardagar
8.00–18.00.

