
I samarbete med Ecster AB, som är ett helägt AB dotterbolag till Handelsbanken 
- erbjuder Vaillant privatlånet!

Ecsters privatlån via Vaillant, smidigt och tryggt med svar på minuten
Betalar du hellre lite i taget än allt på en gång? ...Ecsters privatlån via Vaillant är ett snabbt, säkert och smidigt sätt att göra  
verklighet av dina större projekt redan i dag. Välj en återbetalningstakt som passar dig – från 1 år upp till 12 år. Du ansöker direkt i 
mobilen och får svar på din låneansökan inom en minut. När du fått in pengarna på ditt konto kan du använda dem för att betala 
dina köp hos en Vaillantpartner på det sätt du önskar.

Läs mer och sök lån

 Ecster privatlån
  Fördelar med privatlånet:

  •  Låna från 20.000 kr. till 200.000 kr. i ditt värmepumpsköp

  •  Ansök digitalt – svar inom en minut!

  •  Lösa lånet i förtid utan någon kostnad

  •  Betala i din egen takt

  •  Räntan är avdragsgill

  •  Välja att betala av hela skulden när du vill utan extra kostnad

  •  Uppläggningsavgift är 595 kr.

  •  En administrativ avgift på 55 kr./månad tillkommer

  •  Räntesats 5,85%, Effektiv ränta 7,54%

Finansiering för 
din värmepump

Ecsters privatlån via Vaillant,
smidigt och tryggt med

svar på minuten.

  Återbetalningstid - 1 till 12 år
  Ingen säkerhet behövs för lånet

Räkneexempel:
Villkor Rörlig årsränta uppgår till 5,85 % för närvarande per 
2022-12-15 och med rak amortering. Uppläggningsavgift på 
595 kr. Admin avgift 55 kr./mån.

Totalt belopp att betala vid kredit på 100.000 kr. är 122.347 kr. 
vid 6 års löptid och effektiv ränta uppgår till 7,54 %.

Lånebelopp 65.000 kr. 95.000 kr. 125.000 kr.

5 år 1.310 kr. 1.884 kr. 2.459 kr.

12 år 671 kr. 952 kr. 1.235 kr.

Vaillant Group Gaseres AB
Norra Ellenborgsgatan 4, 233 51 Svedala
Telefon: 040-80330
www.vaillant.se  -  info@vaillant.se

Med förbehåll för ändringar - få fullständig 

information på Ecsters webbsida här:


