
Rahoitus on kertaluotto. Rahoituksen alussa on kuuden kuukauden koroton ja kuluton maksuaika. Rahoituksen ensimmäinen 
maksuerä erääntyy kuuden kuukauden kuluttua ja se on koroton sekä kuluton. Korottoman ja kuluttoman jakson jälkeen rahoitus 
jatkuu normaaliehtojen mukaisesti. Rahoituksen todellinen vuosikorko 10 000 € luotolle on 7,62 %, kun luoton korko on OP-prime 
+6,95%, (7,20 % 01/21), perustamismaksu 0 € ja laskutuspalkkio 7 € kuukaudessa. Arvioitu luoton kokonaiskustannus on 
12 942,87 €. Laskelma on tehty olettaen, että luotto on nostettu kokonaan, luoton korko sekä maksut ja palkkiot pysyvät samana 
kkoko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin 170 € minimilyhennyksin (1,7 % luoton määrästä) kuukauden välein, jolloin luottoaika 
on 82 kk. Luoton myöntää OP Yrityspankki Oyj, Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki.

Kotisi on täydellinen juuri sinulle, melkein? Mieltä painaa nykyinen lämmitysjärjestelmä? 
Vanhan järjestelmän tehokkuus ja taloudellisuus ei ole enää toivomallasi tasolla. Jotain tulisi tehdä.

Herääkö sinulle kysymys mistä rahat investointiin? Asennustyöstä ja laitteista pitää maksaa vaikka pidemmän 
päälle säästät jopa 80% lämmityskustannuksissa.

NIBE ja OP Rahoitus tarjoavat sinulle mahdollisuutta rahoittaa lämmitysjärjestelmäsi muutostyö. 
Yksinkertainen ja edullinen rahoitus, joka kattaa kaikki NIBE -tuotteet. Rahoitus koko investoinnille aina itse 
tuottuotteesta asennukseen asti.

 

NIBE RAHOITUS PÄHKINÄNKUORESSA NYT 6 KK ILMAN KORKOJA, 
KULUJA JA LYHENNYKSIÄ
• Kampanja voimassa 30.11.2021 asti
• Tarjous koskee vain lämpöpumppuja
• Ensimmäinen lasku erääntyy vasta 6 kk kuluttua 
   lämmitysjärjestelmäsi asennuksesta
• Laskun saat 14 päivää ennen eräpäivää
• Saat edun automaattisesti kun olet tehnyt 
   ha   hakemuksen  itsehakukanavassa kampanja-aikana
• Luottopäätös on voimassa kolme kuukautta 
   luottopäätöspäivästä
• Voit tehdä tilauksen  kampanjan jälkeenkin ja saat 
   rahoituskampanjaedun, kunhan rahoitushakemus 
   on tehty OP:lle kampanja-aikana

• Rahoitus 2500 - 30.000 €
• Korko OP -Prime + 6,95 %
• Laskutuspalkkio 7 €/kk
• Voit hakea rahoitusta koko investoinnille
• Valitse sinulle sopiva kuukausilyhennys
• Ei alkupääomaa
• Nopea rahoituspää• Nopea rahoituspäätös
• Kortiton luotto
• Kuukausi korotonta ja kulutonta maksuaikaa
• Voit saada 2 maksuvapaata kuukautta vuosittain
• Voit maksaa koko luoton kerralla pois
• Rahoituksen korot ovat verovähennyskelpoisia
• Muista myös kotitalousvähennys!

• Lämmitysprojekteihin, eli ei voi 
   käyttää pelkän tavaran ostamiseen.
• Rahoitus 2 500 -  30 000€
• 6 kk ilman korkoja, kuluja ja lyhennyksiä!
• Kampanja voimassa 30.11.2021

NIBE RAHOITUS

6 kk koroton, kuluton ja lyhennysvapaa kampanja!
NIBE RAHOITUS
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