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LÅNEEKSEMPEL PÅ GRUNDKØBSLÅN 0 % I RENTE 
Grundlån op til grundens købspris. Lånet er med fast rente, og en 
løbetid op til to år. Lånet skal indfries senest to år e� er udbetaling 
i forbindelse med endelig finansiering gennem Sparekassen Sjæl-
land og Totalkredit. 

Ved et samlet kreditbeløb på 500.000 kr. med en pålydende fast 
rente på 0,0 % p.a. - svarende til en fast debitorrente på 0,0 % p.a. 
(årlig rente inkl. rentes rente) og en løbetid på to år, er de 
månedlige ydelser 0,00 kr. ÅOP er 0,93 % før skat. 

Det samlede beløb der skal betales tilbage er 509.360 kr.. Heraf 
udgør o� entlige afgi� er 9.360 kr..  

Forudsætninger
Tilbuddet gælder pr. 5. juli 2016. Lånet forudsætter normal kredit-
godkendelse, helkundeforhold i sparekassen og pant i grunden 
for lånebeløbet samt at vi står for den samlede finansiering af 
byggeriet.

               SPAREKASSEN
FINANSIERER DIN NYE BYGGE-
GRUND I HÅRLEV TIL 0 % 
I RENTE * 
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I sparekassen arbejder vi på at styrke udviklingen på Sjælland. Også i Hårlev. Derfor bakker vi op om bebyggelsesområdet 
Høvdingegården. Og vi tilbyder dig, som ønsker at bosætte sig i den endnu ubebyggede udstykning på Abildvænget, grundfinansiering 
på helt særlige vilkår til 0 % * i rente.

Høvdingegården er en ny udstykning  beliggende nær Køge. Nyudstykningen får 84 byggemodnede grunde på mellem 750 m2 og 
1085 m2  og til udbudspriser fra 495.000 kr.. Høvdingegården ligger i selve byen, blot 500 meter fra stationen - og der går tog til Køge, 
Roskilde og København 4 gange i timen. 

Salget af grundene varetages af vores samarbejdspartner ejendomsmægler Lene Juul. 

Sparekassen står gerne for finansieringen af din nye grund - og hvis du vil høre nærmere, så kig forbi os på Søndre Alle 11 i Køge.
Du kan også kontakte mig direkte på telefon 56 16 51 81 eller på mail nfri@spks.dk.   

NICHOLAJ DYRHOLM FRIMANN 
Filialdirektør i Køge 

Få et attraktivt grundkøbslån 
med en rente på 0 %*


