
Vägen till 
ditt nya 
fordon

Vilken 
månadskostnad 
kan du tänka dig?

Räkna ut vad din 
månadskostnad kan 
bli med hjälp  av 
kalkylen på 
nordea.se.

Skaffa 
lånelöfte

Du kan enkelt skaffa 
ett lånelöfte på 
nordea.se och få 
svar inom kort. Testa 
gärna kalkylen först 
så du vet hur mycket 
du kan låna. 20% av 
fordonet betalar du 
kontant eller med 
inbytesobjekt.

Hitta ditt fordon

Nu kan du leta efter 
det fordon du vill ha, 
om du inte redan hit-
tat det. Kom ihåg att 
du måste köpa ditt 
fordon från en auk-
toriserad handlare/
leverantör och inte 
från en privatperson.

Skriv köpe-
kontrakt med 
säljaren

Ditt kontrakt/offert 
ska skickas in till 
Nordea Finans.
Säljaren får sedan 
ett kontrakt/avtal 
från oss.

Nu kan du hämta 
ditt nya fordon!

Alla låntagare 
behöver följa med 
och hämta ut fordo-
net samt skriva 
under alla hand- 
lingar. 
Kontakta gärna Nor-
dea för offert för att 
försäkra ditt fordon 
på 0771-22 44 88.

Vi finns här för 
dig

Har du frågor kan du 
alltid ta kontakt med 
oss. Vi nås på 
0771-22 44 88 kl 8-20 
alla dagar. Du kan 
även ställa din fråga 
via säker kundpost 
(Internetbanken).

Vi går igenom din 
lånlöftesansökan 
och fattar ett 
beslut

Vi bedömer din åter-
betalningsförmåga 
och skickar beslutet 
via säker kundpost 
(Internetbanken).

Vi kan hjälpa dig 
kontrollera om 
handlaren är en 
godkänd lever-
antör

Kontakta gärna oss 
på 08-402 57 58 
(9-17 vardagar) om 
du hittat ett fordon 
och vill säkerställa 
att handlaren är 
auktoriserad.

Vi gör färdigt 
avtalet

När du skickat in 
offert eller köpeavtal 
gör vi klart avtalet 
och skickar till 
handlaren.

Vi lägger upp ditt 
lån

När du/ni hämtat 
ut fordonet skickar 
handlaren in alla 
handlingar och vi 
lägger upp ditt lån.

Vad gör vi på 
banken?

Njut av ditt nya 
fordon

Kom ihåg att köra 
försiktigt.

Dina avier kommer 
automatiskt. Anmäl 
dig gärna till 
e-faktura som är ett 
kostnadsfritt alterna-
tiv. Har du Kivra får 
du fakturan där.

Vid eventuella 
funderingar eller 
frågor

Vi finns tillgängliga 
under hela lånepe-
rioden för frågor 
om avier, e-faktura, 
autogiro och annat 
som kan dyka upp.
Tveka inte att höra 
av dig till oss. 
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Grattis till 
ditt nya 
fordon!

Lånelöftet gäller i 
3 månader.

Tänk på att du behöver ha 
20 % i kontantinsats eller 

ett inbytesfordon.

Kom ihåg att alla 
låntagare måste 

följa med och skriva 
under handlingarna när 

fordonet hämtas. Ta med 
giltig legitimation.

Tips: När lånet är upplagt 
kan du anmäla dig till 

e-faktura via 
Internetbanken.

 E-fakturan är kostnadsfri.

Vad gör jag som 
letar fordon?


