
BOLIGTEKSTILER     GARDINER     MARKISER

FRIHED TIL AT OPFYLDE 

DINE DRØMME 

Lån op til 40.000 
.... helt uden udbetaling, 

renter eller gebyrer

0,-I RENTE, 
OPRETTELSE 
OG GEBYR

botex-konto



UDLEV DRØMMEN 
TIL KONTANTPRISEN
Lån op til 40.000 kr. helt uden betaling, renter og gebyrer

Ingen udbetaling, renter eller gebyrer
Den er god nok! Med en botex-konto 
slipper du helt for udbetaling, renter 
eller gebyrer. Du kan tilbagebetale dit 
køb over 12-24 måneder uden at betale 
mere, end hvis du købte kontant. Så 
hvorfor ikke udleve din drøm nu?

Hvor meget kan jeg låne?
Du kan låne helt op til 40.000 kr. over 
12–24 måneder. Første afdrag betaler 
du tidligst 30 dage efter købet.
Alle låneansøgninger vurderes individu-
elt, men følgende gælder altid:
• Du må ikke være registreret i RKI
• Du skal være over 18 år

 Dine fordele:
• Du får luft i budgettet her og nu
• Samme pris som kontantprisen
• Ingen udbetaling, renter og gebyrer
• Du skal ikke stille sikkerhed
• Du kan indfri lånet uden meromkostninger

Mindste lånebeløb er kr. 2.000,- 
Finansiering kan ikke kombineres med andre 
tilbud eller rabatter. Gælder gardiner, solaf-
skærmning og markiser. 



* 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.

Kontantpris Pr. måned i 12 mdr. Pr. måned i 24 mdr.
 2.000 kr.  167 kr.  84 kr.
 4.000 kr.  334 kr.  167 kr.
 7.000 kr.  584 kr.  292 kr.
 9.000 kr.  750 kr.  375 kr.
 11.000 kr.  917 kr.  459 kr.
 15.000 kr.  1.250 kr.  625 kr.
 20.000 kr.  1.667 kr.  834 kr.
 30.000 kr.  2.500 kr.  1.250 kr.
 40.000 kr.  3.334 kr.  1.667 kr.
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SÅDAN ANSØGER DU...
Henvend dig til butikspersonalet, som hjælper dig med ansøgningen.

Husk at medbringe billedlegitimation og sygesikringsbevis til butikken.

• Når ansøgningen er behandlet og godkendt, får butikken besked.  

Det sker senest 10 min. efter, at ansøgningen er modtaget hos  

Nordea Finans.

• I butikken får du en låneaftale, som du underskriver og afleverer i 

 butikken.

• Lånet udbetales herefter til butikken.

• Tidligst én måned efter du har indgået en låneaftale, opkræver Nordea 

Finans første månedlige rate.

botex-konto udbydes af botex i samarbejde med Nordea Finans Danmark A/S
Postboks 850, 0900 København C, Telefon 7033 0430


