
Erbjudande till dig som visat 
intresse för Brf Kvartershuset i Lund

Vi hjälper dig hela vägen, från beslut om köp till dess att flyttlasset går.

*Den effektiva räntan uppgår vid ett lånebelopp om 1.000.000 kronor och
50 års kredittid och en räntebindningstid om 3 mån till 1,40 %. Den 
effektiva räntan är beräknad enligt Konsumentverkets allmänna råd och 
baseras på de räntesatser som av banken erbjuds den 2019-06-03. 
Kreditgivare är Nordea Hypotek AB (publ). Räntesatserna enligt ovan 
gäller per 2019-06-03 för belåning upp till 85 % av aktuellt marknadsvärde. 
Slutlig ränta fastställs vid utbetalningsdagen. Sedvanlig kreditprövning 
görs.
 
Erbjudandet gäller till och med 2019-09-30.

 
Låter det intressant?
Kontakta oss så kommer en rådgivare med stor erfarenhet 
av boendefinansiering berätta mer om hur Nordea kan 
skräddarsy ett upplägg som passar just för dig.
  
Vårt kontor i Lund
Ronny Bengtsson
Telefon: 010-156 60 97
Mejl: ronny.bengtsson@nordea.se
  
Christoffer Södergren
Telefon: 010-157 25 63
Mejl: chrisoffer.sodergren@nordea.se
  
Vårt Onlinekontor
Christel Nilsson
Telefon: 0721-46 75 96
Mejl: online1@nordea.com
  
Välkommen!

Att köpa bostad är en av de största affärerna vi gör i livet 
och det är mycket man ska tänka på. Nordea har både 
kunskap och lång erfarenhet av vad som krävs.
  
Eftersom vi har ett välfungerande samarbete med 
Veidekke kan vi dessutom erbjuda konkurrenskraftiga 
villkor. Då bostäderna i Brf Kvartershuset är 
Svanenmärkta kan vi dessutom erbjuda ett grönt bolån 
som ger dig 0,10 procentenheter extra rabatt på din 
bolåneränta.
  
Det här är några av de saker vi kan erbjuda dig
• Hos oss får du som kund en heltäckande, personlig och 

skräddarsydd rådgivning, allt utifrån dina egna behov 
och framtidsplaner. Tillsammans går vi igenom alla 
delar av ekonomin så att dina pengar räcker till mer än 
bara boendet.

 
• Som kund i Nordea har du tillgång till våra rådgivare 

från tidig morgon såväl som kvällar och helger. Du 
väljer själv varifrån du vill ha mötet och du behöver inte 
ta dig till ett kontor. I stället har vi en så kallad 
Rådgivning Online som genomförs via din dator, 
surfplatta eller din mobiltelefon. Vill du hellre ha mötet 
på ett kontor, ordnar vi självklart det.

 
• Förutom att vi erbjuder konkurrenskraftig boende-

finansiering vill vi att du ska kunna känna dig trygg om 
något skulle inträffa som påverkar din ekonomi. Med 
vårt trygghetspaket Bo Kvar skyddas du mot ekonom-
iska oförutsedda händelser, exempelvis arbetslöshet 
och sjukdom. Med Bo Kvar finns möjlighet till 
ekonomisk ersättning om det oförutsedda händer.

För bostadsköpare i Brf Kvartershuset erbjuder vi  
följande räntor*. Erbjudandet gäller även för ev bolån på 
nuvarande bostad som du väljer att flytta till Nordea 
redan idag. (I ränteerbjudandet ingår rabatt för grönt 
bolån.)

Bindningstid Ränta för närvarande*
3-mån 1,39%

1 år 1,69%

3 år 1,39%

5 år 1,69%
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