
STORE MULIGHEDER  
– LAV RENTE

Lån 40.000 kr. over 60 måneder for 837 kr./md. Fast årlig nominel rente 6,2%, ÅOP 9,8%, 
oprettelsesgebyr 2.000 kr., adm. gebyr 25 kr./md., total sum af ydelser 50.218 kr. LT55

•  Lån op til 60.000 kr. 
•  Valgfri løbetid
•  Få hurtigt svar

Fast lav 

rente på 

6,2%

VIP LÅN

Din klimainstallatør
www.bd.dk/klima



God service
I et eksklusivt samarbejde mellem Brødrene 
Dahls Klimainstallatører og Dan-Aktiv tilbyder 
vi at finansiere dine energiforbedringer i din 
bolig. Vores forretning er bygget op omkring 
god service. Vores mål er at gøre det så enkelt 
og overskueligt som overhovedet muligt for 
dig at handle med os. Det skal være nemt at 
låne – og nemt at afvikle lånet.

Det er enkelt og hurtigt at ansøge
Du kan ansøge om lånet igennem din klimain-
stallatør. Så snart vi modtager ansøgningen, 
gennemfører vi et kredittjek, opretter dig som 

kunde og registrerer lånet. Klimainstallatøren 
får svar inden for 10 minutter. Tilmelding til 
Betalingsservice eller girokort til betaling får 
du sendt med posten.

Frihed og fleksibilitet
Vi opretter VIP lån til private fra 15.000 
og op til 60.000 kr. Du bestemmer selv, 
hvor mange måneder du vil tilbagebe-
tale lånet over – dog mellem 12 og 72 
måneder.  

STORE MULIGHEDER  
– LAV RENTE

Har du spørgsmål?
Du er altid velkommen til at ringe til os . Det er helt uforpligtende, og vi hjælper 
dig også gerne i gang med en ansøgning – ring på tlf. 39 13 16 80 alle hverdage 
mellem kl. 9-20.

BESTEM SELV LÅNETS AFVIKLINGSPERIODE

Lånebeløb 
kroner 12 mdr 24 mdr 36 mdr 48 mdr 60 mdr 72 mdr

15.000 1.381 723 504 395 329 286

35.000 3.188 1.654 1.143 888 735 634

45.000 4.092 2.119 1.462 1.135 938 808

60.000 5.447 2.817 1.942 1.505 1.243 1.069

Låner du eksempelvis 40.000 kr. over 60 måneder, betaler du 837 kr. om måneden, hvilket svarer til en fast årlig nominel rente på 
6,2%. Der er et oprettelsesgebyr på 2.000 kr., et adm. gebyr på 25kr./md. og ÅOP udgør 9,8%. Den totale sum af ydelser er 50.218 kr.
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