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"Den effektiva räntan uppgår vid ett lånebelopp om tOOO.OOOkronor och
50 års kredittid och en räntebindningstid om 3 mån ti111,61%.Den effektiva
räntan är beräknad enligt Konsumentverkets allmänna råd och baseras på
de räntesatser som av banken erbjuds den 2019-05-09. Kreditgivare är
Nordea Hypotek AB (publ). Räntesatserna enligt ovan gäller per
2019-05-09 för belåning upp till B5% aV aktuellt marknadsvärde. Slutlig
rtinta fastställs vid utbetalningsdagen. Sedvanlig kreditprövning görs.
tillkommer med O.24% för 5-årigt räntetak. Räntetak
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