
Dit lokale AutoPartner værksted kan henvises på tlf. 87 45 44 44 eller på www.autopartner.dk

Vi ved, hvor vigtigt det er, at du føler dig tryg ved at 
køre din bil på værksted. At du kan stole på, at vi be-
handler både dig og din bil ordentligt. At kvaliteten er 
i top, fra du kommer til du går.

Derfor kvalitetskontrollerer FDM nu alle 
AutoPartner værksteder mindst én gang årligt.

FDM kommer uanmeldt og tjekker rutinemæssigt, at 
arbejdet på din bil er udført korrekt iht. arbejdsgrund-
lag/arbejdskort, om fakturaen stemmer overens iht. 
arbejdsgrundlag/arbejdskort - dvs. du betaler ikke for 
mere end det udførte arbejde.

AutoPartner værkstederne 
gennemgår uvildig

kvalitetskontrol

...for en sikkerheds skyld

Op til 12 mdr. rentefrit
– med en AutoPartner-konto
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Du får flere fordele med en AutoPartner-konto:
•   Du kan vælge at indbetale hele beløbet måneden efter købet uden 

omkostninger. Ingen rente eller gebyrer.

•   Du kan også vælge at betale op til 12 måneder rentefrit.

•   Du vælger selv, hvordan du vil betale måneden efter købet.

•   Du ansøger hurtigt og enkelt hos dit lokale AutoPartner værksted 
og vælger ønsket kredit, max 60.000,-

Flere 
fordele

I nedenstående tabel kan du se eksempler på, hvad det månedlige 
beløb bliver med forskellige købsbeløb og betalingsperiode. Du 
vælger betalingsperiode med første indbetaling måneden efter 
købet. 

Sådan kan du betale

Køb for Månedlig 
ydelse

Løbetid i 
md.

Debitor 
rente

Samlede 
kredit
omk.

Samlet 
beløb til 
betaling

Åop

5.000,- 5.000,- 1 mdr. * 0 % 0,- 5.000,- 0 %

10.000,- 1.702,- 6 mdr. 0 % 305,- 10.305,-. 10,9 %

15.000,- 1.285,- 12 mdr. 0 % 815,- 15.815,- 10,5 %

30.000,- 1.419,- 24 mdr. 9,96 % 4.446,- 34.446,- 14,7 %

45.000,- 1.550,- 36 mdr. 12,96 % 11.208,- 56.208,- 16,2 %

60.000,- 1.555,- 60 mdr. 17,88 % 33.281,- 93.281,- 20,7 %

Produkt 1 md. 6 mdr. 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 60 mdr.

Debitorrente. 0% 0% 0% 9,96 % 12,96 % 17,88 %

Adm.gebyr/md. 0,- 35,- 35,-   35,- 35,- 35,-

Oprettelsesgebyr. 0,- 95,- 395,- 395,- 395,- 0,-

I månedsindbetalingen indgår amortering og evt. rente. *) Løbende måned + 30 dage. Evt. administrations- og oprettelsesafgift 
tilskrives efter valg af betalingsperiode. Laveste månedsbetaling er p.t. kr. 125,- plus eventuel administrationsafgift. For videre infor-
mation se kontobestemmelserne. For generelle vilkår henvises til www.resurs.dk.

AutoPartner samarbejder med og formidler kredit for: 
Kreditgiver: Rersurs Bank AB 
Adresse: Postboks 138, 4300 Holbæk
Telefon kundeservice 3332 4360• Fax 3332 4390 
E-mail: kundeservice@resurs.se • web: www.resurs.dk


