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Nordea Financen osamaksurahoituksen 
mainonta on yhteisesti sekä myyjän että 
Nordea Financen vastuulla
Autamme sinua mielellämme Nordea 
Financen osamaksurahoituksen 
ilmoitusten ja suoramainosten laadinnassa. 
Meiltä saat myös kaikki tarvittavat 
laskelmat. Kaikessa luoton markkinoin-
nissa on aina otettava huomioon kulut-
tajansuojalain asettamat vaatimukset. 
Pääperiaatteena on, että luottoa ei saa 
koskaan käyttää pääasiallisena mark-
kinointikeinona tuotteita tai palveluita 
markkinoitaessa.

Mikäli käytät osamaksurahoitusta esim. 
lehtiilmoituksissasi tai verkkosivuillasi 
tulee mainosvedos/ilmoitus tarkistuttaa 
Nordea Financessa osoitteessa 
edut@nordea.com. 

Huomioithan, että Nordea Financen 
osamaksurahoituksen mukana olosta 
tv-mainonnassa on sovittava aina erikseen 
Nordea Financen yhteyshenkilösi kanssa.

Käytössäsi olevat rahoituskampanjat 
voit tarkistaa Nordea Financen 
yhteyshenkilöltäsi.

Muuta huomioitavaa osamaksu-
rahoituksen markkinointiin liittyen
•  Luottoa voi mainostaa korottomana vain,  
 jos todellinen vuosikorko on 0 %, esim.  
 jos asiakkaalta peritään vakuutusmaksu,  
 käsittelymaksu tai perustamismaksu, ei  
 luotto tällöin ole koroton.

” Lisäohjeita osamaksurahoituksen mainontaan 
edut@nordea.com
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•  Kun kerrotaan luoton ominaisuuksista,
 tulee todellinen vuosikorko laskea  
 mainostettavan kohteen hinnan mukaan  
 Nordea Financen rahoituslaskurilla.
•  Todellisen vuosikoron lisäksi muut  
 luotosta annettavat tiedot on esitettävä  
 selkeästi ja samanarvoisella tekstillä kuin  
 muutkin tiedot ilmoituksessa.
•  Nimelliskorkoa tai muita yksittäisiä  
 luottoehtoja, esim. luottosuhteen alussa  
 annettavaa korotonta maksuaikaa tai  
 kuukausierää ei saa ylikorostaa.
•  Luottotyyppi (osamaksurahoitus) on
 tuotava selkeästi esiin.
•  Luotolla maksaminen ei saa olla   
 edellytys tuotteesta saatavaan   
 alennukseen.
•  Luottoa ei saa markkinoida siten, että  
 markkinointi selvästi heikentää 
 kuluttajan kykyä harkita huolellisesti  
 luoton ottamista.
•  Luoton tarjoaminen ei saa hallita   
 mainosta.
•  Luottoa markkinoitaessa tai   
 myöntämiseen liittyvässä prosessissa 
 ei saa käyttää lisämaksullisia teksti- 
 viestipalveluja.
•  Luotonmyöntäjä tulee mainita   
 ilmoituksessa.

Kun mainostetaan yksilöityä tuotetta tiettyyn hintaan 
ja samalla tarjotaan osamaksurahoitusta tietyin ehdoin, 
mainoksessa on kerrottava vähintään seuraavat tiedot:
•  Luoton nimi ja että kyseessä on osamaksurahoitus.
•  Tuotteen käteishinta ja mahdollinen käsiraha. Tuotteen
  käteishinta muodostuu auton perushinnasta, jossa
 on mukana auto- ja arvonlisävero, mahdollisista   
 lisävarusteista sekä toimitusmaksusta.
•  Tuotteen luottohinta. Tuotteen luottohinta saadaan, kun 
 käteishintaan lisätään kulloinkin voimassa olevat kulut 
 (perustamismaksu, käsittelymaksu) ja korot koko 
 luottoajalle.
•  Luoton kuukausierä ja sopimusaika.
•  Osamaksurahoituksen todellinen vuosikorko laskettuna 
 kyseiselle kohteelle. 

Osamaksurahoituksen esimerkkilaskelman saat laskettua 
kätevästi rahoituslaskimella.

Mainontaesimerkit

Esimerkkilaskelma 1
Auton hinta 20.000 €, vaihtoauto/
käsiraha 5000 €, rahoitettava määrä 
15 190 €, korko 5,9 %, sopimusaika 
60 kk, perustamismaksu 190 €, 
käsittelymaksu 9 €, kuukausierä
301,96 €, luottohinta 23.117,57 €, 
todellinen vuosikorko (11/2018) 7,97 %. 

Edellyttää luottopäätöksen ja kasko-
vakuutuksen. Osamaksurahoituksen 
myöntää Nordea Rahoitus Suomi Oy, 
Aleksis Kiven katu 9, Helsinki.

Esimerkkilaskelma 2
Auto x  24.000 €

Vaihtoauto/käsiraha  5.000 €

Rahoitettava määrä  19.190 €

Viimeinen suurempi erä  3.600 €

Korko  5,9 %

Sopimusaika  60 kk

Perustamismaksu  190 €

Käsittelymaksu  9 €

Kuukausierä  332,02 €

Luottohinta  28.197,92 €

Todellinen 
vuosikorko (08/2018)  7,38 %

Edellyttää luottopäätöksen ja kasko-
vakuutuksen. Osamaksurahoituksen
myöntää Nordea Rahoitus Suomi Oy,
Aleksis Kiven katu 9, Helsinki.

https://www.a1.fi/rahoitus/rahoituslaskin


Yhteystiedot 
Autorahoitus 

Valitsemalla valikosta 1. pääset hoitamaan luottopäätöksiin ja loppuvelkoihin liittyvät 
asiat. Muissa asioissa, kuten esimerkiksi rahoittamiseen liittyvissä kysymyksissä, valitse 2.

0800 170 700
ma–pe klo 10–18, la 10–16

Valinta 1 Luottopäätökset ja loppuvelat 
Valinta 2 Kumppanituki (ma–pe klo 10-15.30)

Sähköpostiosoitteet

Myyjäyhteistyö 
myyjayhteistyopalvelut@nordea.com

Verkkopalvelut ja tunnusluvut
verkkopalvelut@nordea.com

Kauppa- ja luovutuskirjat
autoluovutukset@nordea.com

Postiosoite

Rahoitussopimukset
Nordea Rahoitus Suomi Oy

Rahoitus / VO2140
00020 NORDEA

Verkkopalvelut
Nordea Rahoitus Suomi Oy

Verkkopalvelut
00020 NORDEA

Postiosoite
Nordea Rahoitus Suomi Oy

Luotonmyöntö / VO2140
00020 NORDEA

Sähköpostiosoitteet

Nordea Autorahoitus  
Leasing-luottopäätökset – leasinglaskelmat@nordea.com

Osamaksu-luottopäätökset – autoluotot@nordea.com

Leasing- ja hankintarahoitus
Luottopäätökset – rahoitus.hakemukset@nordea.com

Mainostarkistukset ja mainontaan liittyvä neuvonta
edut@nordea.com

Materiaalitilaukset
Myynti- ja markkinointimateriaalit Portaalista tai sähköpostilla

nrah.materiaalitilaukset@nordea.com

Nordea Rahoitus Suomi Oy
Aleksis Kiven katu 9, 00020 NORDEA

nordeafinance.fi
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