
re:membei~rein~

Öka dina affärsmöjligheter med re:member delbetalning
Genom att erbjuda dina kunder möjlighet att dela upp sin betalning i lägre månadsbelopp ökar du
chansen till försäljning. Kunderna kan ta varorna med sig hem, samtidigt som du får betalt inom
ett par dagar.

Så här fungerar delbetalningar
Delbetalning är ett lån med eller utan ränta. Delbetalning utan ränta används vanligtvis för köp mellan ~. QQO

och 60000 kronor. Delbetalning med ränta är lämpligt om köpet överstiger 60000 kronor och kunde~-Ö;~kar
dela upp sin betalning under en längre tid. Maxbeloppet för delbetalning är 100 000 kronor.

Produktbeskrivning Serviceavgift"
Upp till 4 mån utan ränta O %
Upp till 6 mån utan ränta 0%
Upp till 12 mån utan ränta O %
Upp till 24 mån utan ränta 0%
Upp till 36 mån, 7,92 % 0%
Lågräntekonto 60 mån, 7,92 % 0%
" Debiteras butik av EnterCard "" Debiteras konsument av EnterCard

Aviavgift""
25 kr
25 kr
25 kr
35 kr
25 kr
25 kr

Uppläggningsavgift**
295 kr
295 kr
395 kr
495 kr
395 kr
395 kr

Så här enkelt är det
I samband med köpet görs en kreditansökan, antingen per telefon eller via internet. Svaret fås inom ett par
minuter. Du får ett kontonummer i samband med beviljandet som du knappar in i din betalterminaI. Du som
företagare får minimal administration och kan istället fokusera på försäljningen. Pengarna överförs inom ett par
dagar. EnterCard övertar kreditrisken.

Fördelar för butiken
. Kostnadsfritt

. Ökad likviditet

. Finansiering utan risk

. Lättare avslut

. Större snittköp och ökad försäljning

. Konkurrensmedel

. Ökad och enkel repeatförsäljning

Fördelar för kunden
. Får med sig varan hem direkt

. Enkelt och smidigt

. Får ett kort som kan användas i hela världen

. Ingen handpenning eller kontantinsats behövs
· Möjlighet att dela upp betalningen utan ränta
· Behöver inte röra bundna pengar, ex fonder
. Ett av marknadens bästa försäkringspaket

re:member-kort för kunder som delbetalar
När dina kunder köper en vara med re:member delbetalning får de ett re:member-kort med en förbeviljad
kredit på 1 O 000 kr. Kortet är avgiftsfritt under första året.

Med sitt re:member-kort kan din kund:
. Delbetala alla nya köp över 3000 kr och bestämma i vilken takt betalningen ska ske (6, 12 , 24 månader).
. Betala säkert över hela världen och på internet.

. Känna sig säker, i kortet ingår, utan extra kostnad tre Trygghetstjänster som kunden själv väljer.
De populäraste trygghetstjänsterna är:
- Avbeställningsskydd
- Prisgaranti
- Köpskydd

Så här kommer du igång
Efter tecknande av avtal och registrering hos EnterCard skickas ett startpaket innehållande
kreditansökningar, svarskuvert, beställningssedel och inloggningsuppgifter till kreditansökan via internet.

Kontakta oss
För mer information om re:member delbetalning eller för anslutning, ta kontakt rned ditt lokala
Swedbankkontor eller ring EnterCard på telefon 08-737 1335. Vi hjälper dig med resten!
Läs mer på www.entercard.se och www.remembercard.se


