
I samarbete med Mariebergs Brasvärme erbjuder vi en förmånlig 
finansiering och du välj själv den delbetalningstakt som passar dig, 
upp till 36 månader.

Du kan låna från 2 000 kronor upp till 100 000 kronor utan säkerhet. Väljer du en delbetalnings-

takt på 6, 12 eller 24 månader betalar du för närvarande 0 procent i ränta. Väljer du en 

delbetalningstakt på 36 månader betalar du för närvarande 3,95 procent i ränta. Du får din 

första inbetalningsavi månaden efter inköpet och du kan amortera extra eller slutbetala 

lånet när det passar dig, utan extra kostnad.

När du betalat tillbaka hela eller delar av krediten kan du använda ditt Ecster-kort och på 

så sätt nyttja det resterande köputrymmet för andra inköp. Har du inget Ecster-kort kan 

du beställa ett genom att logga in på ecster.se.

Fördelar:
• Du får besked direkt av säljaren
• Ingen säkerhet behövs
• Flexibel återbetalningstid
• Amortera extra eller slutbetala utan extra kostnad
• Räntan är avdragsgill

Delbetala din eldstad och
tillbehör med Ecster-lånet.

Några exempel på månadsbelopp vid delbetalning

Lånebelopp 6 mån 12 mån 24 mån 36 mån

15 000 3 088 1 429 703 489

30 000 6 088 2 792 1 355 932

50 000 10 088 4 610 2 224 1 522

70 000 14 088 6 429 3 094 2 112

Uppläggningsavgift 295 kr 395 kr 495 kr 595 kr

Årsränta 0 % 0 % 0 % 3,95 %

En administrativ avgift på 29 kr/mån tillkommer.

Exempel: Vid ett köp på 50 000 kr med en återbetalningstid på 24 månader blir totalt 
belopp att betala 51 162 kr. Effektiv ränta är 2,33%. Kreditgivare är Ecster AB.
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I sammarbete med

FINANSIERINGSERBJUDANDE

Ecster erbjuder betallösningar för både 
säljföretag och konsumenter. Vi finns 
lokalt representerade i hela landet med 
huvudkontor i Stockholm. Ecster är ett 
helägt dotterbolag till Handelsbanken.

Läs mer på ecster.se


