Förmåner

Bonuspoäng på alla dina köp
För varje köp med ditt FORDkort företag får ni bonuspoäng.
Du får 5 bonuspoäng för varje köpkrona hos FORDhandlarna. För
varje uppnådda 15 000 poäng får ni en rabattcheck på 150 kr som
kan utnyttjas för nya köp hos FORDhandlarna i Sverige.
Rabatter och erbjudande från FORD
När ni betalar med FORDkortet företag får ni olika rabatter och
erbjudanden. Kom ihåg att alltid ta med ditt FORDkort företag
när ni handlar. Specifika uppgifter om rabatterna finns på respektive försäljningsställe samt på ford.se
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FORDkortet företag
GER DIG MER

BONUS PÅ
ALLT NI
HANDLAR MED
FORDkortet
företag

Försäkra din bil via FORD Försäkring
Försäkra din bil via FORD Försäkring* så får ni 5 poäng per krona
när ni betalar med FORDkortet företag.
*FORD Försäkring är ett samarbete mellan FORD Motor Company och If Skadeförsäkring.

FÖRETAG

Fem poäng per krona hos FORD
Serva bilen

3 000 kr x 5 poäng

15 000 poäng

FORD If försäkringar

3 000 kr x 5 poäng

15 000 poäng

Nya däck

2 500 kr x 5 poäng

12 500 poäng

Motorolja

500 kr x 5 poäng

2 500 poäng

Totalt under 1 år blir det i detta räkneexempel 45 000 poäng vilket
ger värdecheckar på 450 kr. För varje uppnådda 15 000 poäng
får ni en rabattcheck på 150 kr som kan utnyttjas för nya köp hos
FORDhandlarna i Sverige.

i samarbete med

Kreditgivare: Resurs Bank AB (publ), Box 22148, 250 23 Helsingborg
Kundservice: 0771-11 22 33 | kundservice@resurs.se | resursbank.se

SMARTARE ÄN KONTANT
Fördelar med FORDkortet företag
Betala i slutet av månaden efter köpet. Det
enda som tillkommer är en administrationsavgift på 29 kr.
Välj upp till 3 månaders delbetalning. Då
tillkommer en månadsränta, från 1,5 %,
samt en administrationsavgift på
29 kr/månad.
Ansök om kortet i butiken eller på ford.se.

Så här kan ni betala
Kreditbelopp

Kontoutdrag en gång i månaden med
periodens inköp, inköpsställe, samt vem
som handlat.
OBS! Kontoutdraget redovisar enbart
penningtransaktioner och är inget underlag
för övrig redovisning av moms etc. Det är
därför viktigt att spara kvitto/kontantfaktura
från butiken som underlag för er redovisning.

3 mån

2 000 kr

2 000 kr

698 kr

5 000 kr

5 000 kr

1 743 kr

8 000 kr

8 000 kr

2 789 kr

10 000 kr

10 000 kr

3 486 kr

20 000 kr

20 000 kr

6 971 kr

30 000 kr

30 000 kr

10 457 kr

50 000 kr

50 000 kr

17 427 kr

75 000 kr

75 000 kr

34 854 kr

Kostnader

Möjlighet att koppla flera kort till samma
konto.

1 mån (30-60 dgr)

Månadsränta
Adm.avgift/mån

1 mån (30–60 dgr)

3 mån

0%

1,5 %

29 kr

29 kr

I månadsbeloppen ingår amortering och ev. ränta. Adm.avgift tillkommer efter
aktuellt val.

Fullständiga villkor: resursbank.se eller ring
vår kundservice på 0771-11 22 33

