
A-ASIAKASTILI

Kysy lisää!

Tarvetta
huoltoon tai

korjaukseen?

Luotettava! Vaivaton!

• A-Asiakastili tuo joustoa oman talouden hallin-
taan ja kuukausittaisten menojen rytmittämiseen.

• Avaaminen on helppoa ja nopeaa. Voit täyttää 
hakemuskaavakkeen toimipisteissämme ja pa-
lauttaa sen kassalle. Hakemus käsitellään saman 
päivän aikana.

• Kun tili on avattu, et tarvitse ostojen tekemiseen 
muuta kuin henkilöllisyystodistuksen. Asioides-
sasi huollossa tai tehdessäsi ostoksia kerro, että 
haluat käyttää maksamiseen tiliäsi. 

• Ensimmäinen lasku tulee 2 viikon kuluttua ostok-
sen tekemisestä ja sen eräpäivä on  n. kuukau-
den kuluttua ostopäivästä.

• Ensimmäisten 2 kk:n laskuissa et maksa lain-
kaan korkoa, vain käsittelymaksun 5€ ja lyhen-
nyksen valitsemasi kuukausierän mukaisesti.

• Ostot laskutetaan kuukausittain. Laskun 
kuukausierä sisältää koron ja käsittelymaksun, 
sekä lyhennyksen. 

• Osuuspankin asiakkailla käytössä olevan 
luoton määrä lasketaan OP-bonuksia kerryt-
tävään asiointiin.

• Laskuasioissa voit ottaa yhteyttä Pohjola Pan-
kin asiakaspalveluun puhelin 010 252 5811 *)

A-Asiakastilin edut

*) Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0821 €/puhelu + 0,059 €/minuutti 
(alv 22%). Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0821 €/puhelu + 
0,169 €/minuutti (alv 22%).



• A-Asiakastiliä voit käyttää kaikkiin huolto-, 
korjaus- ja varaosaostoihin.

• Avausmaksu 10 €.

• 2 kuukautta korotonta maksuaikaa ensim-
mäisestä ostoksesta alkaen.

• Laskutus kuukausittain, laskun käsittely-
maksu 5 €/kk.

• Voit valita itsellesi sopivan luottorajan 
1000 € – 7500 €.

A-ASIAKASTILI

Helppo, edullinen,

nopea, turvallinen!

Kysy lisää!

Asiantunteva! Nopea!

• Minimikuukausierä 3,3 % luoton määrästä, 
kuitenkin vähintään 50 €.

• Voit maksaa valitsemasi minimierän tai sitä 
suuremman erän kuukaudessa. Voit myös 
maksaa luoton kerralla pois milloin vain 
ilman ylimääräisiä kuluja.

• Korko OP Prime + 9,95 % =10,95 %
(OP-Prime 1,00 % 1/2014)

Autokaupan asiakastilille (jatkuvakäyttöinen luotto) KSL:n mukaisesti 
laskettu todellinen vuosikorko 1500 € luotolle on 18,44 % laina-ajan 
ollessa 24 kk ja kuukausierän 75,50 €. Kokonaisluottohinta on tällöin 
1774,94 €. Laskelmassa on huomioitu 5 € kuukausittainen tilinhoito-
maksu ja 10 € tilinavausmaksu. Luoton myöntää Pohjola Pankki Oyj. 

Tililuoton ominaisuudet

Satakunnan Autotalo Oy
Helmentie 14, Pori
Puhelin (02) 522 7000

Kankaanpään Autotalo
Hietikonkatu 3, Kankaanpää
Puhelin (02) 523 2000 

etunimi.sukunimi@satakunnanautotalo.fi  
www. satakunnanautotalo.fi 


