
Vi hjelper deg så langt du måtte ønske 
— hele veien fra kassa til på-knappen. 

UTSETT 
BETALINGEN
HANDLE-
KONTO

SUPPORT



Betalingsutsettelse
Med Power Handlekonto kan du utsette betalingen på et kjøp i et gitt 
antall måneder. Den første måneden betaler du kun et utsettelses gebyr. 
Etter den betalingsfrie perioden kan du velge å betale inn hele beløpet 
eller dele opp beløpet i månedlige avdrag tilpasset din egen økonomi. 
Du betaler ingen renter i betalingsfri periode.

Delbetaling
Ønsker du månedlig faktura med mulighet for delbetaling? Her har du 
full fleksibilitet. Gjennom delbetaling får du mulighet til å betale beløpet 
som passer deg hver måned. En måned betaler du kanskje litt mer, en 
annen måned litt mindre. Du kan også bestemme et fast månedsbeløp, 
f.eks. kr 500, som du betaler hver måned.

Kontobetingelser
Power Handlekonto tilbys via Santander  Consumer Bank AS. Kjøp som 
gjøres med kreditt kortet, er rente frie i inntil 45 dager. Ved minibankuttak 
og overførsler påløper renter fra første dag. Øvrige priser og vilkår finnes 
på  santanderconsumer.no

Betingelser ved månedlig betaling etter  
betalingsfri periode:
• Nominell rente 21,0 %
• Periodegebyr kr 50 (kr 0 ved saldo under kr 1 000)
Eksempel: Eff. rente 30,4%, kr 20 000 o/12 mnd, kostnad kr 3 022, totalt kr 23 022

Med Power Handlekonto har du mulighet til å kjøpe det du har lyst på i 
dag og betale senere. Vi gir deg mulighet til å enten utsette betalingen 
eller å dele opp betalingen med faste månedsbeløp.

Fordeler med Power 
Handlekonto

• Få varen i dag, betal senere
• Kontokreditt inntil kr 75 000
• Slå til på gode tilbud når det passer deg
• Kjøp det du virkelig ønsker deg



Alltid penger i bakhånd
Power Handlekonto er en fleksibel kontokreditt som gir deg ekstra  
frihet i hverdagen. Ved opprettelse av konto vil du få tilsendt et kort  
som fungerer som et vanlig kredittkort og kan brukes i alle butikker,  
nett butikker og minibanker verden over. 
Med Power Handlekonto kan du kjøpe det du trenger - når du trenger 
det. Du kan også overføre penger til din brukskonto via vår nettbank og 
SMSbank. Nedbetalingen deles opp over tid og tilpasses din personlige 
økonomi.

Eksempel “4 måneders betalingsutsettelse”

Måned 1 - 4 Måned 5 -

Rente 0% / måned 1,75%/måned  
(nominell rente 21%)

Betaling Kr 0 / måned Min 3% / måned  
(min kr 199)

Periode
gebyr Kr 0 / måned Kr 50 / måned

Utsettelses
gebyr Kr 275 -

Eksempel “Delbetaling med fast månedsbeløp”

Måned 1 -

Rente 1,75% / måned (nominell rente 21%)

Betaling Min 3% / måned  
(min kr 199)

Periode
gebyr Kr 50 / måned

Utsettelses
gebyr -



For mer informasjon gå inn på power.no

SUPPORT

18 For å søke må du være fylt 18 år og 
ha fast inntekt.

Ta kontakt med betjeningen i butikken. 
De oppretter en søknad for deg basert på dine 

opplysninger. Du får svar mens du venter.

Santander Consumer Bank vil foreta en 
kreditt vurdering av deg. Ved godkjent søknad 

kan du ta varen med deg i dag og betale 
senere.

-Spør gjerne betjeningen om betalings-
utsettelse!

Santander Consumer Bank tlf. 51 83 60 60  
Postboks 177, 1325 Lysaker

Hverdager 08:0021:00 
Lørdager 09:0018:00


