KJØP AV MOPED OG MAC
Det er blitt januar og du begynner å tenke på videre skolegang. Du har tenkt å søke på medielinja neste år og
de krever at du har en kraftig MacBook Pro. I tillegg tenker du å anskaffe deg en Honda NSC50R for å komme
deg raskt til og fra skolen (førerkortet til moped er allerede i boks).
Du har alltid spart litt på en sparekonto og etter konfirmasjonen står det nå 18980 kroner på kontoen. Ved
siden av skolen har du fått deg deltidsjobb på Café C. Der tjener du 108 kroner timen og kan jobbe inntil 20
timer i måneden. Denne lønnen går under fribeløpet og du behøver derfor ikke betale skatt.

OPPGAVE:
På neste side ser du noen ulike tilbud på hvordan du kan skaffe pengene (finansiere kjøpet): forbrukslån,
gjeldsbrev, månedlig nedbetaling, eller sparing.
Sett deg inn i hva de ulike måtene å finansiere kjøpet på innebærer og ta en avgjørelse: Hva ville du valgt?
Obs: Vi forutsetter at dette er noe du virkelig har lyst på og at du må betale for dette selv (mamma og pappa
kan ikke hjelpe!)
VURDERING
Du skal presentere dine valg i en digital plakat (Excel, Powerpoint med tidsberegning, Sammensatt tekst, film
eller lignende). Husk å begrunne hvorfor ditt valg er et godt valg.

MULIGE MÅTER Å FINANSIERE KJØPET PÅ:
-

Legg merke til at Apple tilbyr månedlig nedbetaling på Mac’en (se nederst på reklamen).
Forbrukslånet og gjeldsbrevet må betales ned over tre år. Du kan velge å betale et avdrag per år, eller
ha månedlige avdrag.

FORBRUKSLÅN: MINSTE LÅNESUM ER 30000 KRONER

GJELDSBREVLÅN/AVBETALING

Den vanligste måten å finansiere et kjøretøy på, er i form
av ett gjeldsbrevlån – som folk flest kaller avbetaling.
Minimumskravet til egenkapital er 20% av kjøpesummen.
Kampanjerenten vi for tiden kan tilby (ved 35% egenkapital) er på 3,95% og 4,45% ved
mindre egenkapital. I tillegg til lånerenten tilkommer det et termingebyr (pr. avdrag) på kr
95,- og ved opprettelsen av lånet beregnes det et etableringsgebyr på kr. 4 000,-.
SPAREKONTO:

