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Kätevä kakkoskassaKäy kaikkialla
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Sisältää ainutlaatuisen 
hintaturvavakuutuksen

Tuohi Mastercard on Nordea Rahoituksen myöntämä vuosimaksuton maksuaika- ja luottokortti. 
Voit hakea korttia kaikista myymälöistämme ostosten teon yhteydessä tai  kätevästi ennen 

ostoksille tuloa verkossa nordearahoitus.fi/tuohi, olit minkä tahansa pankin asiakas. 

Tuohi Mastercard on se toinen kortti, joka käy maksuvälineenä kaikkialla, missä Mastercard-
korttikin ja luonnollisesti myös verkossa. Kortin luottoraja voi olla 2 000–10 000 euroa.  Tuohi 
Mastercard kannattaa pitää mukana myös jatkossa. Se on joustava maksuvälineesi isoissa ja 

pienissä hankinnoissa, kun arki tuo tullessaan yllätyksiä.

Kätevä kakkoskassa

Kun maksat ostoksesi Tuohi Mastercardilla, saat niille keskimäärin 30 päivää korotonta 
maksuaikaa. Korottomalta ajalta maksat ainoastaan tilinhoitomaksun 5 ja mahdollisen 3 € 
veloituksen paperilaskusta. Saat laskun ostoksistasi kerran kuussa. Laskun saatuasi voit 
valintasi mukaan joko maksaa siihen merkityn minimierän, koko laskutettavan summan – tai mitä 
tahansa siltä väliltä. Tuohi Mastercardilla maksat ostoksesi juuri sinulle sopivimmalla tavalla.

Todellinen vuosikorko 1 500 euron käytössä olevalle luotolle on 27,6 % ja luottohinta 1 708 euroa, 
kun nimelliskorko on 3 kuukauden euribor (10/2021) + 14 % ja laskennassa on huomioitu 
kuukausittainen 5 euron tilinhoitomaksu ja 3 euron veloitus paperilaskusta. Tuohi Mastercard 

on toistaiseksi voimassa oleva jatkuva luotto, luottoraja 2 000 – 10 000 euroa. Luoton myöntää 
Nordea Rahoitus Suomi Oy, Aleksis Kiven katu 9, Helsinki.

Maksa ostokset takaisin kätevästi 10 tasaerässä 

*myyjäliikekohtainen kampanjateksti*

Tuohi Mastercard -luotolla maksaessasi saat ostollesi jopa 10 kk maksuaikaa tasaerissä. 
Tasaeräajalta maksat vain tilinhoitopalkkion 5 €/kk. Tuohen muusta käytöstä maksat korot ja 
kulut sopimusehtojen mukaisesti. 

Todellinen vuosikorko 1 500 euron käytössä olevalle luotolle on 27,6 % ja luottohinta 1 708 euroa, 
kun nimelliskorko on 3 kuukauden euribor (10/2021) + 14 % ja laskennassa on huomioitu 
kuukausittainen 5 euron tilinhoitomaksu ja 3 euron veloitus paperilaskusta. Tuohi Mastercard 

on toistaiseksi voimassa oleva jatkuva luotto, luottoraja 2 000 – 10 000 euroa. Luoton myöntää 
Nordea Rahoitus Suomi Oy, Aleksis Kiven katu 9, Helsinki. 

Saat laskun ostoksistasi kerran kuussa. Laskun saatuasi voit valintasi mukaan joko maksaa 
siihen merkityn minimierän, koko laskutettavan summan – tai mitä tahansa siltä väliltä. Tuohi 
Mastercardilla maksat ostoksesi juuri sinulle sopivimmalla tavalla.

Ei yllätä hintaharmitus, kun kortissa on 
Hintaturvavakuutus

Aina välillä käy niin, että juuri tekemäsi hankinta tuleekin edullisempana vastaan. Silloin saattaa 
iskeä hintaharmitus. Näitä tilanteita varten Tuohi Mastercard -korttiin on lisätty ainutlaatuinen 
Hintaturvavakuutus. Jos jatkossa löydät 30 päivän sisällä Tuohi Mastercard -kortilla jostakin 
kotimaisesta  liikkeestä tai verkkokaupasta ostamasi tuotteen edullisempaan hintaan, voit  
hakea hintojen välisen erotuksen Tuohi Mastercard -Hintaturvavakuutuksesta.  Vakuutus kattaa 
Tuohella maksetut ostokset, mutta ei luoton myöntämisen yhteydessä kyseisessä liikkeessä 
tehtyjä ostoksia. Hintaturvavakuutuksen myöntää Tryg. 

Lue lisää nordearahoitus.fi/tuohi

Käytössäsi olevat eräpäivänsiirto- ja 
tasaeräkampanjat voit tarkistaa 
Nordea Rahoituksen ja yrityksen 
väliseltä vuosisopimukselta tai 
Tuohi Mastercard -luoton 
hinnoittelukortilta. 
Kampanjakohtaiset 
markkinointitekstit löytyvät Tuohi 
Mastercard mainonnan ohjeesta.

Huomioithan, että mikäli tarjoat 
asiakkaalle jotakin 
rahoituskampanjaa, tulee 
mainonnasta käydä ilmi 
kampanja-aika. Verkkosivuilla 
kampanja-ajan voi jättää 
mainitsematta, mutta tällöin tulee 
huolehtia, että kampanjailmoitus 
tulee poistaa kampanjan 
päätyttyä.

Jos olet epävarma siitä, miten 
kerrot Tuohi Mastercard 
-luotosta verkkosivuillanne tai
esimerkiksi lehti-ilmoituksessasi,
laita viesti osoitteeseen
edut@nordea.com.

Tuohi Mastercard. 
Se toinen kortti.

Käy kaikkialla. Myös meillä.
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