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I samarbete med

BMW BONUSVILLKOR

RKBH 1603

BMW MasterCard

www.bmw.se

När du älskar
att köra

Bonus från första kronan med BMW MasterCard.
När du handlar med ditt BMW MasterCard kort får du bonus
från första kronan. Du får 1 poäng per krona på m
 iljontals
köpställen. Du får dessutom 2 poäng per krona när du
betalar hos din BMW-handlare. Ju mer du handlar för
desto mer får du tillbaka. Du kan max få 100 000 poäng per
inköpsmånad. Bonusen beräknas per tolvmånadersperiod
och utbetalas i form av en värdecheck. Värdechecken är
giltig i 12 månader från utställningsdatum.
Om du vid en bonusutbetalning ej uppnått ett poängsaldo
som genererar en bonuscheck, sparas poängen vidare till
nästa bonusutbetalning.
Värdechecken(-arna) kan endast användas för köp hos
alla BMW återförsäljare och auktoriserade BMW Service
verkstäder i Sverige och kan inte lösas in mot kontanter. En
värdecheck kan inte användas som handpenning vid köp av
bil/motorcykel. Värdecheckar ersätts inte vid förlust och kan
heller inte överlåtas.
Vid uppnådd 10 000 poängsnivå genereras en värdecheck
på 100 kr. Värdet på en enskild värdecheck kan högst
uppgå till 1 000 kr. Värdechecken kan inte överstiga 50 %
av ett köpbelopp och kan enbart lösas in i samband med
nytt köp med BMW MasterCard.
Frågor gällande BMW Bonusvillkor: Kontakta din BMW
återförsäljare eller auktoriserade BMW Serviceverkstad.

Kreditgivare: Resurs Bank AB (publ), Box 22148, 250 23 Helsingborg
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BMW MASTERCARD
– FÅ BONUS PÅ ALLT
DU HANDLAR!

Smartare än kontant med
valfri betalning
Månad 12
866 kr

Månad 1
873 kr

Månad 2
1 167 kr

Alltid 30–60 dagars fri kredit. Betalningsalternativ väljer du månaden efter köp när du
får din avi.
Betala hela beloppet utan extra kostnad eller
välj ett av delbetalningsalternativen.

Delbetala

10 000 kr
på 12 månader

Räntefritt upp till 12 månader.
Ansök om kortet/kontot i butiken, det
kostar inget.
Bonus på allt du handlar.

Månad 3–11
873 kr/mån

Inga årsavgifter.

Exempel ovan: totalt betalar du 10 763 kr

Inkluderar en administrationsavgift på 39 kr per månad + 295 kr i
uppläggningsavgift som debiteras månad 2.

Så här kan du betala
Kreditbelopp

6 mån

12 mån

1/20 del

5 000 kr

834 kr

417 kr

294 kr

8 000 kr

1 334 kr

667 kr

470 kr

10 000 kr

1 667 kr

834 kr

587 kr

15 000 kr

2 500 kr

1 250 kr

881 kr

20 000 kr

3 334 kr

1 667 kr

1 174 kr

30 000 kr

5 000 kr

2 500 kr

1 761 kr

50 000 kr

8 334 kr

4 167 kr

2 935 kr

60 000 kr

10 000 kr

5 000 kr

3 522 kr

Kostnader

6 mån

12 mån

1/20 mån

Rörlig årsränta

0%

0%

17,95%

Adm.avg./mån.

39 kr

39 kr

39 kr

Uppläggn.avg.2

195 kr

295 kr

0 kr

Representativt exempel för delbetalning 12 månader*
Kreditbelopp/Köp
10 000 kr

Rörlig årsränta
0%

Adm.avg./mån
39 kr

Uppläggn.avg.
295 kr

Effektiv ränta
13,76 %

Kreditkostnad
763 kr

Ord. delbet./mån**
873 kr

Totalt belopp att
betala 10 763 kr

*Exemplet baseras på ett köp den 15:e dagen i en kalendermånad och är beräknat
2016-03-16. Gäller fr.o.m. 2016-05-01. Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är
Oförändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till
såväl en högre som lägre effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med
Konsumentverkets riktlinjer. **Avrundning tillämpas till närmsta högre krona. Månaden efter
val av delbetalning tillkommer uppläggningsavgift till ordinarie delbetalningsbelopp. Uppläggningsavgiften är inkluderad i angiven Kreditkostnad och Totalt belopp att betala.
I månadsbeloppen ingår amortering och ev. ränta. Ev. administrations- och uppläggningsavgift tillkommer efter vald betalningsplan. Alla köp som görs under en kalendermånad
debiteras månaden efter och då gör kunden sitt val av betalningsalternativ. Det val kunden
gör debiteras därefter med de kostnader som hör till det alternativet. 1Lägsta månadsbetalning är f.n. 150 kr + ev. adm.avg. 2Debiteras för varje vald betalningsplan.

Fullständiga villkor: resursbank.se eller ring vår kundservice på 0771-11 22 33

