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Voit tehdä tilihakemuksen 
myymälöissämme tai  
verkkokauppatilauksen 
yhteydessä.

Avaa tili helposti.

Helppo ja joustava tapa 
maksaa myymälässä
sekä verkkokaupassa.
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Valitse sopivin maksuvaihtoehto
Et maksa ostoksien yhteydessä mitään. Lasku toimitetaan 
kotiisi ostokuukautta seuraavana kuukautena, jolloin 
valitset sinulle parhaiten sopivan maksuvaihtoehdon.

Huom! Kuukausittaiset summat sisältävät lyhennyksen sekä mahdollisen 
koron. Mahdolliset käsittelymaksut sekä tilimaksu lisätään valitsemanne 
maksuvaihtoehdon mukaisesti. Katso lisätietoja luottotiliehdoista. Vähim-
mäiskuukausierä on tällä hetkellä 10 euroa. Mahdollinen tilimaksu lisätään 
jokaiseen valittuun maksusuunnitelmaan.

*Lopullinen kuukausierä on 1/20 ajankohtaisesta velkasaldosta sisältäen 
korot ja kulut.

*Esimerkkilaskelma on tehty 15.4.2016. Laskelma edellyttää, että korko ja 
kulut eivät muutu esimerkin maksuajan aikana. Luoton muusta käytöstä 
voi myös seurata korkeampi tai alempi todellinen vuosikorko. Todellinen 
vuosikorko on laskettu Oikeusministeriön asetuksen (824/2010) mukaisesti. 

**Tilimaksu veloitetaan kun yhden kk:n luotto-ostokset ylittävät 200 euroa.

***Pyöristys tehty ylöspäin yhden desimaalin tarkkuudella. Kuukausi 
maksuvaihtoehdon valinnan jälkeen osamaksuerään lisätään mahdollinen 
tilimaksu.

Tyyppiesimerkki 6 kk:n maksuvaihtoehdosta*

Luotto-ostos                   Vuosikorko                    Käsittelymaksu/kk       Tilimaksu**
1 000 €                            0 %                               2,9 €                              25 €  

Todellinen vuosikorko    Luoton kustannukset    Osamaksuerä/kk***    Maksettava kokonaismäärä
13,33 %                           42,4 €                             169,6 €                           1 042,4 €   

Maksuvaihtoehdot

Tokmanni-tilillä saat  

jopa 6 kk korotonta  

maksuaikaa ja voit käyttää  

sitä kaikissa Tokmannin  

myymälöissä sekä  

verkkokaupassa.

Tokmanni-tilin edut
Voit avata tilin helposti paikan päällä myymälässä  
tai verkkokauppatilauksen yhteydessä.

Tilin avaaminen on maksutonta ja myönnetty tili on 
käyttövalmis heti. Tili on myös vuosimaksuton.

Saat aina 30–60 päivää kulutonta ja korotonta 
maksuaikaa.

Voit jakaa ostosumman kuudelle kuukaudelle ilman 
korkoa. Kuukausittaisen lyhennyksen lisäksi maksat 
ainoastaan käsittelymaksun 2,9 €/kk ja yli 200 euron 
kuukausiostoissa maksat lisäksi tilimaksun 25 euroa.

Joustavampi tapa maksaa

 Ostosumma 30–60 pv 6 kk 1/20*

 200 € 200 € 33,4 € 12,0 €

 400 € 400 € 66,7 € 23,9 €

 600 € 600 € 100,0 € 35,9 €

 800 € 800 € 133,4 € 47,8 €

 1 000 € 1 000 € 166,7 € 59,7 €

 1 250 € 1 250 € 208,4 € 74,6 €

 1 500 € 1 500 € 250,0 € 89,6 €

 Kulut   30–60 pv 6 kk 1/20*

 Vuosikorko  0 % 0 % 19,70 %

 Käsittelymaksu/kk 0 € 2,9 € 2,9 €

 Tilimaksu  0 € 0 € 0 €
 (kuukausiostot 1–200 €)

 Tilimaksu  0 € 25 € 0 €
 (kuukausiostot 200–1 500 €)


