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”Voit kätevästi maksaa
jatkossa kaikki
huollot ja hankinnat sillä”

Miksi avata tälläinen tili?
•
•
•
•

Suuren huoltolaskun, korjauksen tai lisävarusteen voi maksaa useammassa erässä
Kun asiakas avaa uuden tilin, on hänellä luoton alussa kolme kuukautta
korotonta maksuaikaa. Hän voi jakaa huoltolaskunsa kolmeen erään, eli
jokaisessa laskussa on vain 5€ laskutuspalkkio
Kaikki kulut kolmessa erässä maksamisesta on vain 15€ !
Jos asiakas avaa tilin etukäteen ”kaiken varalle”, mutta ei tule sitä kuitenkaan koskaan käyttämään, ei asiakkaalle tule mitään kuluja.

Kuka voi saada rahoituksen?
•

•
•
•

Yksityishenkilö
- asuu ( ja työskentelee) pysyvästi Suomessa
- on suomalainen henkilötunnus
Täysi-ikäinen (21v.)
Ei maksuhäiriöitä
Säännölliset ja riittävät palkka- tai eläketulot

Tilin käyttäminen
•
•
•
•
•

Tiliä on helppo käyttää - sinulle ei tule uutta luottokorttia, vaan käytät
tiliä Autoliike Miettisellä ajokorttiasi tms. näyttämällä.
Voit lisätä useampia käyttöoikeuksia samalla tilille, jolloin koko perheesi
voit hyötyä tilistä
Osuuspankin jäsenille ja Helsingin OP Pankin etuasiakkaille rahoituksesta
kertyy OP-bonusta, joilla voi maksaa esim. Pohjolan vakuutusmaksuja.
Tilin luottoraja voi olla jopa 7500€ (Minimi 1000€)
Tilillä ei ole avaus- tai vuosimaksua

TILIN
AVAAMINEN

”Helppoa, nopeaa
ja vaivatonta”

Tilin voitte helposti ja nopeasti avata netissä tai vaihtoehtoisesti
paikanpäällä Autoliike Miettisellä yhdessä henkilökuntamme
kanssa.
Avaaminen netissä Online - palvelun kautta
•
•

Tarvitset oman pankkisi verkkopankkitunnukset
Kun olet saanut myönteisen päätöksen, voit tulla liikkeeseen ja maksaa
hankinnat uudelta tililtäsi

ONLINE PALVELUUN

>

Avaaminen liikkeessämme
•
•
•

Tarvitset mukaan henkilöllisyystodistuksen, kuten ajokortin tai kuvallisen
henkilökortin
Myönteisen päätöksen jälkeen tili on heti käytettävissä
Voit tulostaa ja täyttää valmiiksi tiedonkeruulomakkeen nopeuttaaksesi
tilin avaamista.

TIEDONKERUULOMAKE >

KYSYMYKSIÄ?
Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!
Autoliike Miettinen Tilin ( jatkuvakäyttöinen luotto) kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta
maksat vain laskutuspalkkion 5€/kk. Tämän jälkeen korko on OP-Prime 0,60 % (10/2015)
+ 9,95 % =10,55 %. Esimerkiksi 1500 € suuruista luottoa maksat kuukausittain pois 75 €,
kun laina-aika on 24 kk, todellinen vuosikorko 16,49 % ja luottohinta 1743,982€.
Luoton myöntää Pohjola Pankki Oyj, Teollisuuskatu 1b, Helsinki
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Neulalammentie 2, 70780 Kuopio
www.autoliikemiettinen.fi

Luoton myöntää Pohjola Pankki Oyj,
Teollisuuskatu 1b, Helsinki

