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GOD  
SERVICE  
I EN FART
MEN SÅDAN BEHØVER  
DU IKKE BETALE

Om Resurs Bank

Vi er her for at gøre det sjovt at 
handle og få det svære til at føles 
nemmere. Vi tilbyder fleksible 
betalingsmetoder, så du kan købe 
det, du drømmer om.

Har du spørgsmål?
Kontakt vores kundeservice på  
39 13 16 00 eller mail@resurs.dk.  
Vi har åbent hverdage 9.00-20.00.

På resursbank.dk kan du læse  
mere om vores tjenester, vilkår  
og betingelser.
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I samarbejde med Resurs Bank 
giver Din Bilpartner dig mulighed 
for at betale, som det passer dig. 
Vi tilbyder en række forskellige 
betalingsmuligheder, og du vælger 
den, der passer dig bedst, inden du 
skal betale første gang.

Du kan også vælge at betale din 
regning indenfor 30–60 dage uden 
omkostninger. Det betyder, at der  
altid går mindst en måned, før du  
skal betale første gang.
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Det kort, du modtager i forbindelse 
med dit køb, kan du bruge igen og igen. 
Brug kortet på dine kommende køb og 
få de samme fleksible betalings- 
alternativer hver gang. Medbring 
NemID når du ønsker at handle.

 

Lidt mere frihed

Tabellerne nedenfor viser eksempler på, 
hvordan du kan foretage en delbetaling,  
og hvad det koster.

Der er 14 dages fortrydelsesret på finansieringen.

Kreditgiver:  
Resurs Bank, Filial af Resurs Bank Aktiebolag, Sverige  
CVR-nr. 36 04 10 21 | Delta Park 46, 2665 Vallensbæk Strand  
39 13 16 00 | mail@resurs.dk | resursbank.dk

1 mdr. 3 mdr. 6 mdr.

Kreditbeløb 15.000 kr. 15.000 kr. 15.000 kr.

Oprettelsesgebyr 0 kr. 95 kr. 195 kr.

Adm.gebyr/md. 0 kr. 35 kr. 35 kr.

Var. debitorrente 0% 0% 0%

ÅOP 0% 6,5% 8,3%

Månedlig ydelse 15.000 kr. 5.067 kr. 2.568 kr.

Samlet beløb  
til betaling 15.000 kr. 15.200 kr. 15.405 kr.

12 mdr. 24 mdr. 48 mdr.

Kreditbeløb 15.000 kr. 15.000 kr. 15.000 kr.

Oprettelsesgebyr 295 kr. 295 kr. 295 kr.

Adm.gebyr/md. 35 kr. 35 kr. 35 kr.

Var. debitorrente 0% 9,96% 14,88%

ÅOP 8,3% 17,8% 22,2%

Månedlig ydelse 1.310 kr. 744 kr. 463 kr.

Samlet beløb  
til betaling 15.715 kr. 17.838 kr. 22.179 kr.

Simpel ansøgning
Du ansøger nemt og hurtigt via 
din smartphone. Send en sms med 
teksten RB BILPARTNER til 1980.  
Herefter udfylder du ansøgningen  
og modtager straks svar.


