Det er nemt at ansøge.
Og du får svar med
det samme!

DEL DIN REGNING
OP I SMÅ BIDDER
– Det koster ikke noget!

NELLEMANN 3x0 DÆKKER
SERVICE, REPARATIONER,
VINTER-/SOMMERHJUL
OG EKSTRAUDSTYR
Vi kender det alle! Vi udskyder reparationen på bilen, måske det årlige serviceeftersyn eller ligefrem dækskiftet til sidste øjeblik. Klart nok. For alting koster.
Nellemann 3x0 gør det muligt, at få bilen ordnet med det samme og til samme
pris som kontantprisen – altså uden ekstra omkostninger, selvom du betaler
over 10 eller 20 måneder.
• 3x0 = nul udbetaling, nul rente og nul gebyr*
• 	Ingen ekstra omkostninger eller binding
• Del udgifterne op i 10 eller 20 bidder
• 	Bliv forhåndsgodkendt til 10.000 kr. ekstra
• 	Du kan altid indfri dit Nellemann 3x0 – helt uden omkostninger
• Kan ikke benyttes til udbetaling på en bil

HELT UDEN UDBETALING· RENTE · GEBYR

UNDGÅ ØKONOMISKE
RUTCHETURE

LÅNEEKSEMPLER
KONTANTPRIS

PR. MD. I 10 MDR.
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Med Nellemann 3x0 kan du betale dine regninger over 10 eller 20 måneder.
Regninger fra 500 kr. op til 40.000 kr. Samtidig bliver du automatisk
forhåndsgodkendt til 10.000 kr. yderligere**. En slags buffer til ekstra udgifter.
Det koster ikke noget at benytte bufferen.
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Tag fat i din lokale Nellemann, som hjælper dig med ansøgningen
Ansøgningen bliver behandlet med det samme
Det tager højst 10 min. at få svar på din ansøgning
Kreditaftalen underskrives og afleveres til Nellemann
Herefter udbetales beløbet til værkstedet
Tilbagebetaling af hvert køb starter løbende måned plus 30 dage
(Fx hvis du køber i januar, starter du med at betale den 1. marts)
• Husk at medbringe billedlegitimation og sygesikringsbevis

SERVICE ER SUND FORNUFT, DET VED VI.
MEN DET KOSTER. Og så venter vi – og venter.
Vi trækker egentlig bare pinen ud. Nu kan du
få det ordnet straks når behovet opstår.
Lad bilen få det servicetjek – der giver dig
køreglæden tilbage. Og del samtidig betalingen op
i små bidder.
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I alle eksempler er den faste debitorrente 0,00 %. ÅOP er 0,0 %.
De samlede omkostninger er 0 kr.
Det samlede kreditbeløb og det beløb der skal betales tilbage, er det samme som
varens kontantpris.

NELLEMANN 3x0 – HELT ENKELT!

SERVICE

PR. MD. I 20 MDR.

* En regning på fx 10.000 kr. koster 500 kr. pr. måned i 20 måneder. Samlede kreditomkostninger er
0 kr. Samlet kredit- og tilbagebetalingsbeløb er 10.000 kr. Fast debitorrente og ÅOP er 0,0 %
**Det samlede engagement af forbrugslån i Nordea Finans kan udgøre op til 40.000 kr. totalt.

Nellemann 3x0
udbydes af
Nordea Finans
Postboks 850
0900 København C

REPARATIONER

VI UDSKYDER TIT REPARATIONER PÅ BILEN.
ELLER GÅR I PANIK, HVIS UHELDET ER UDE
LIGE INDEN BILFERIEN. Det er irriterende penge.
Penge vi enten ikke har – eller kunne have brugt på
noget andet.
Udfør reparationen nu – og del betalingen op i
overkommelige bidder.

VINTER-/SOMMERHJUL

EKSTRAUDSTYR

LARMENDE VINTERDÆK MOD ASFALTEN
PÅ EN VARM FORÅRSDAG. Eller skøjteturen
på sommerdæk, en iskold morgen. Klassisk!
Det kan være en smutter.

DET ER OKAY AT DRØMME. Hvorfor kigge langt
efter nye alufælge, hvis de gamle alligevel skal
udskiftes? Eller det smarte navigationssystem,
der vil fuldende bilferien?

Mange af os udskyder dækskiftet, fordi vi ikke kan
overskue regningen. Nu kan du dele den op i små
bidder straks når behovet opstår.

Køb drømmeudstyret nu og få omgående større
køreglæde for en mindre månedlig betaling.

I samarbejde med Nordea Finans

09041 092014

SPØRG HOS
NELLEMANN

TIL PRIVATKUNDER

