Finansiering af din nye indkørsel, terrasse mm.
FC Beton kan i samarbejde med SPARXPRES tilbyde en enkel og attraktiv finansiering af dit køb. Du kan enten vælge
at ansøge om et 6 mdr. Rente- og afdragsfri XpresLån eller et Xpres ØkonomiLån, med mulighed for en lav månedlig
ydelse.
Sådan gør du:
Udfyld ansøgningsformularen og tryk ”send ansøgning”
1. SPARXPRES behandler din ansøgning og returnerer svaret på din ansøgning enten pr. post eller e-mail.
2. Gældsbrevet sendes til dig, dette underskrives og returneres til SPARXPRES.
3. Når SPARXPRES har modtaget det underskrevne gældsbrev, afregnes lånebeløbet direkte til FC Beton.
4. Så er du klar til at handle.

6 mdr. Rente- og afdragsfri XpresLån.
Ansøg her...

Beregn din ydelse.

Xpres ØkonomiLån.
Ansøg her...

Beregn din ydelse.

Eksempler på månedlig betaling på et:
6 mdr. Rente- & afdragsfrit XpresLån

Xpres ØkonomiLån

Lånebeløb

Lånet kan
indfries efter 6
mdr. med kr.

Ydelse i 24
mdr. efter 6
mdr. periode

Ydelse i 36
mdr. efter 6
mdr. periode

Ydelse i 36
mdr.

Ydelse i 48
mdr.

5.000

5.400

282

208

213

176

10.000

10.500

548

405

389

318

20.000

21.000

1.096

809

753

610

40.000

41.500

2.165

1.597

1.464

1.180

Lånet kan altid indfries uden ekstraomkostninger. Ovenstående ydelser er vejledende, idet de forudsætter, at der er 30 dage mellem lånets
udbetaling og betaling af første ydelse. Fsv. angår 6 mdr. rente- og afdragsfrilån, forudsættes, at der er 180 dage mellem lånets udbetaling og
betaling af første ydelse. Måneds- & oprettelsesgebyr er indregnet i den månedlige ydelse. Endvidere forudsættes betaling via BS. Fortrydelsesret iht. MFL § 12 a.

Standardomkostningsinformation

6 mdr. rente- og afdragsfri. (Lån
indfries efter 6 mdr.)

6 mdr. rente- og afdragsfri. (Lån
med afvikling efter 6 mdr.)

Xpres ØkonomiLån

40.000 kr.

40.000 kr.

40.000 kr.

Løbetid

6 mdr.

66 mdr. (6+60 mdr.)

60 mdr.

Ydelse

0 kr.

1.160 kr.

1.013 kr.

Kreditbeløb

Særlige vilkår

De første 6 mdr. afdrages lånet ikke

Samlede kreditomk.

1.500 kr.

29.567 kr.

20.737 kr.

Samlede tilbagebetalt

41.500 kr.

69. 567 kr.

60. 737 kr.

0 kr.

0 kr.

25 kr.

Månedsgebyr
Årlig debitorrente
ÅOP

0,00 % Fast 6 mdr. 25,05 % Variabel 60 mdr.
7,7 %

Endvidere forudsættes betaling vis BS. Fortrydelsesret iht. MFL § 12a

21,5 %

19,40 %

Diverse øvrige oplysninger på omkostninger, gebyrer, renter m.v. pr. 1. oktober 2014.
6 mdr. Rente- og afdragsfri XpresLån:

• Rente pr. mdr. er 0,00% ( fast) svarende til en årlig variabel debitorrente på 0,00%.

• Indfries lånet ikke inden 6 mdr. stiger renten til 1,88% pr. mdr., svarende til en variabel årlig debitorrente på 25,05%
• Oprettelsesgebyret er 5% af lånebeløbet, min. 400 kr. og max. 1.500 kr.
Xpres ØkonomiLån:

• Rente pr. mdr. er 1,25% svarende til en årlig fast debitorrente på 16,08%

• Månedsgebyr 25 kr. Oprettelsesgebyret er 5 % af lånebeløbet, min. 400 kr.
Øvrigt:

• Tilbagebetaling sker via BS. Såfremt SPARXPRES er nødsaget til at udsende girokort opkræves et gebyr på 25 kr. pr. stk.
• Gebyr for aftaleændring 100 kr. Gebyr for aftaleændring, som kræver udfærdigelse af nye dokumenter 400 kr.
• Gebyr for rykkerskrivelse 100 kr.

Overholder låntager ikke låneaftalen, kan SPARXPRES forlange betaling for eventuelle ekstraomkostninger i forbindelse med
administration af lånet – herunder eventuelle inkassoomkostninger. Morarenter og gebyrer tillægges lånets restgæld. Morarenten
pr. md. er 0,42% svarende til en årlig variabel debitorrente på 5,16%. Oplysninger om renteberegning, rentesatser og gebyrer fås
ved henvendelse til SPARXPRES. De anførte gebyrer kan til enhver tid ændres af SPARXPRES.
Fortrydelsesret og klageadgang:
Du har ret til at fortryde kreditaftalen indenfor 14 kalenderdage fra den dag lånet udbetales. For yderligere oplysninger om fortrydelsesret eller muligheden for at klage henvises til SPARXPRES hjemmeside: www.sparxpres.dk

