
 

 

Dela upp din betalning! 

Hos oss har våra elever möjlighet att dela upp sin betalning under kortare eller längre tid. Väljer du 

att dela upp din betalning så blir du automatiskt beviljad 30.000 kr som du bara kan utnyttja hos STR- 

anslutna trafikskolor. Efter ca 2 veckor erhåller du ett ”körkort” som du använder vid återkommande 

köp hos oss.  

Vi erbjuder flera olika delbetalningsalternativ, välj det alternativ som passar dig bäst! 

 

Kör nu, betala om 3 månader! 

Hos oss kan du skjuta upp din betalning i 3 månader. Köper du t ex. ett körpaket i april så behöver du 

inte betala det förrän i juli. 

Upp till 24 månader räntefri delbetalning! 

Du kan välja att dela upp din betalning i 6, 12 eller 24 månader utan ränta. Första delbetalningen 

aviseras månaden efter ditt köp.  

Dela upp din betalning på 60 månader! 

Vi kan även erbjuda dig en delbetalning på längre tid (60 månader). Du har varje månad en möjlighet 

att betala in ett högre belopp än de aviserade och på så sätt förkorta återbetalningstiden. Årsräntan 

är f n 5,95% och är avdragsgill till 30% i deklarationen.  

 

 3 mån 
betalningsfritt 

6 mån 
räntefritt 

12 mån 
räntefritt 

24 mån 
räntefritt 

60 mån 
delbetalning 

5.000 kr 5 000 kr 833 kr 417 kr 208 kr -------- 

10.000 kr 10 000 kr 1 667 kr 833 kr 417 kr 217 kr 

15.000 kr 15 000 kr 2 500 kr 1 250 kr 625 kr 326 kr 

20.000 kr 20 000 kr 3 333 kr 1 667 kr 833 kr 434 kr 

25.000 kr 25 000 kr 4 167 kr 2 083 kr 1 042 kr 543 kr 

30.000 kr 30 000 kr 5 000 kr 2 500 kr 1 250 kr 651 kr 

 

 Årsränta 0% 0% 0% 0% 5,95% 

Kampanjavg. 0 kr 295 kr 295 kr 495 kr 395 kr 
Aviseringsavg. 35 kr 35 kr 35 kr 35 kr 35 kr 



 


