
Vi på Nordea har ett nära samarbete med BRF Landevi Park, 

och kan därför erbjuda dig bra villkor på dina bolån. 

Som kund i Nordea får du en smidig vardag. Vi finns här för dig 

–när och var det passar dig. Vi guidar dig med vår expertis, så 

att du kan vara trygg med ditt bolån, såväl som med hela din 

privatekonomi. 

Vi erbjuder individuell prissättning på bolån, vilket innebär att 

din ränta påverkas av storleken på ditt bolån, belåningsgraden 

på din bostad och storleken på ditt sparkapital (inklusive  

pension) hos Nordea. 

 

Vi erbjuder följande räntor till er som väljer att samla era 

affärer hos Nordea. Gäller självklart även er som redan är 

kunder och samlat era affärer hos oss. 

Ert ränteerbjudande från oss per 2020-11-16* : 

Bindningstid   Räntesats 

3-månader (rörligt)  1,45 - 1,65 % 

Bundet 3 år   1,33 - 1,53 %   

Bundet 5 år    1,30 - 1,50 %  

* Erbjudandet gäller i förhållande till Nordeas listpris per   

2020-11-16 

 

 

Till dig som visat intresse för BRF Landevi Park 

 

Varmt välkommen att kontakta vårt team Nya Kunder via nyakunder@nordea.se för att ta del av       

erbjudandet samt boka ett möte. Vi kontaktar dig samma dag! 

Vi hoppas du kommer trivas när du hittat ditt nya hem! 

Nordea 

0771-22 44 88 

Nordea.se 

 Vi guidar dig hela vägen hem 

Albin Läckberg 

Privatrådgivare 

Sarah Kristiansen 

Privatrådgivare 

Sofia Lundkvist 

Privatrådgivare 

Jonathan Olsén  

Privatrådgivare 

Vi erbjuder individuell prissättning. Till exempel – om du lånar 2,5 miljoner kronor, har en belåningsgrad på 70 procent och ett sparande (inklusive 

pensioner) hos Nordea på 150 000 kronor kan vi erbjuda en bolåneränta på 1,91 procent, för ett lån med 3 månaders bindningstid. Den effektiva 

räntan blir för exemplet ovan 1,93 procent för ett lån med en löptid på 50 år och 600 avbetalningar, rak amortering samt e-låneavi. Total kostnad 

blir 3 695 740 kronor och den första avbetalningen är 8146 kronor. 

Exemplet baseras på de räntesatser som Nordea erbjöd den 30 september 2020 och förutsätter oförändrad marknadsränta. 

Slutlig ränta fastställs på utbetalningsdagen. Du kan låna upp till 85 procent av bostadens aktuella marknadsvärde, under förutsättning att du klarar 

sedvanlig kreditprövning. Bostaden pantsätts som säkerhet för lånet. Kreditgivare är Nordea Hypotek AB (publ).  


