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Julekortet giver dig  
fuld handlefrihed til 
at gøre julens bedste 
køb i 120 butikker på 
hele Amager – uden 
oprettelsesgebyr eller 
udbetaling. Og du skal først  
betale fra d. 1. februar 2015. 

Søg om julekortet på www.amagerkort.dk 
så har vi det klar når du kommer, eller 

besøg os for personlig betjening på kontokontoret 
i Amager Centret – du fi nder os på 4. sal. 

Du skal blot medbringe gyldig billed- og 
adresselegitimation samt dokumentation for 

din indkomst, så klarer vi alt det 
praktiske på kun ½ time.  

Vælger du f.eks. en julekonto på 
5.000 kr. er den månedlige betaling 
på 500 kr., debitorrenten er 12,68%, 

ÅOP før skat 15,9%, de samlede 
kreditomkostninger er 744 kr. og det 

samlede  kreditbeløb på 5.744 kr.

Julekortet kan du oprette og 
anvende fra d. 1. november 2014 

og året ud, til og med 
Nytårsaften. 

Du kan få din kredit på Julekortet 
fra 1.000 kr. og op til 20.000 kr., 

men du bestemmer selvfølgelig selv, 
hvad du har brug for. Den månedlige 

betaling er på 10% af din kredit. 

Få en 
julekonto

og brug den til det, 
julekonto

og brug den til det, 
julekonto

du har lyst til
Julekortet giver dig  
fuld handlefrihed 
til at gøre julens 
bedste køb i over 
100 butikker på 
hele Amager – uden 
oprettelsesgebyr eller 
udbetaling. Og du skal først  
betale fra d. 1. februar 2019. 

Søg om julekortet på www.amagerkort.dk 
så har vi det klar når du kommer, eller 

besøg os for personlig betjening på kontokontoret 
i Amager Centret – du fi nder os på 2. sal. 

Du skal blot medbringe gyldig billed- og 
adresselegitimation samt dokumentation for 

din indkomst, så klarer vi alt det 
praktiske på kun ½ time.  

Vælger du f.eks. en julekonto på 
5.000 kr. er den månedlige betaling 
på 500 kr., debitorrenten er 12,68%, 

ÅOP før skat 16,8%, de samlede 
kreditomkostninger er 780 kr. og det 

samlede  kreditbeløb på 5.780 kr.

Julekortet kan du oprette og 
anvende fra d. 1. november 2018 
til og med 31. januar 2019, så du 

kan også benyttte det til vores 
store vinterudsalg.

Du kan få din kredit på Julekortet 
fra 1.000 kr. og op til 20.000 kr., 

men du bestemmer selvfølgelig selv, 
hvad du har brug for. Den månedlige 

betaling er på 10% af  din kredit. 


