Nercabbat, el‐jeep eller familjebuss?
Oavsett av vilken bil du längtar efter så kan Lendify hjälpa dig uppfylla
drömmen.
Ibland bara behöver man en ny bil. Kanske har den gamla gjort sitt eller har familjen vuxit
ur den? Kanske vill du bara skämma bort dig själv lite? Är ditt val av miljöskäl och du vill
köra på el? För att du ska kunna köpa den där bilen du drömmer om kan det behövas ett
billån. Med en enkel och snabb låneansökan hos Lendify får du svar inom två minuter.
Snabbt och lätt kan du se vilken bil du har råd med.
Klicka här för att ansök om ett lån idag! Lendify erbjuder billån utan säkerhet och med bra
ränta.

Billån till marknadens bästa ränta?
Hos oss på Lendify kan du låna upp till 500 000 kr att använda till en ny bil. Vi erbjuder
billån utan krav på säkerhet så kallade privatlån (även kallat blancolån). I vårt erbjudande
finns också marknadens bästa räntor. Du kan således låna pengar till din nya bil mot en
mycket förmånlig månadskostnad. Som exempel, våra låntagare har i snitt lyckats sänka
sin månadskostnad med 1 950 kr jämfört med sina gamla lån.

Jag vill låna! Hur gör jag nu?
Hur mycket behöver du? Det bästa sättet att börja är att se över din ekonomi. Vad för
behov av bil har du och hur mycket får den kosta dig i månaden? Vi på Lendify kan erbjuda
dig billån från 10 000 kr upp till 500 000 kr, vilket betyder att du kan låna av oss oavsett
om du ska köpa nya däck eller byta hela bilen.
Du lånar enkelt online med hjälp av BankID. Efter att du skickat in din ansökan gör vi en
kreditbedömning och undersöker att du uppfyller våra krav, bland annat att du är minst
18 år gammal och svensk medborgare. Så fort din ansökan är godkänd kan du få pengarna
utbetalda. Att ansöka om ett billån är helt kostnadsfritt och tar bara 2 minuter.
Klicka här för att kostnadsfritt ansöka om ett lån idag!

Trohet lönar sig!
Betala i tid, samla dina lån och tjäna poäng. Poäng som kan bytas mot sänkt ränta. Läs mer
om vårt lojalitetsprogram Lendify rewards.

Lån till bergvärme
Gick du runt och frös hemma i vintras? Eller störs du av värmen som sommaren bjuder
på? Oavsett om det är det dags att rusta huset för polarkyla eller tropisk sommarvärme,
ibland behöver man låna pengar för att ha råd att göra en nödvändig investering. För
bergvärme är en investering i komfort. Bergvärme är ett miljövänligt sätt att få en högre
värmestandard. Att få ett varmt och ombonat hem vintertid eller härlig svalkande
inomhusluft sommartid. För att kunna få den komfort du behöver, kan det behövas ett lån
som hjälp på vägen. Med en enkel och snabb låneansökan hos Lendify får du svar inom
två minuter. Smidigt och lätt kan ni se vilket bergvärme ni har råd med.
[url=/lendify.se/Loan/Process1] Klicka här för att ansök om ett lån idag! [/url] Lendify
erbjuder lån utan säkerhet och med bra ränta.

Låna pengar till bergvärme
Det är inte så svårt att budgetera för ett nytt värmesystem. Det finns många fria tjänster
på nätet som tillhandahåller grattis offert. En bergvärmepump kan kosta från 110 000 kr,
men allt beror på vilka förutsättningar som finns i fastigheten.

Kan man låna pengar till bergvärme?
Vissa lånar, andra sparar och några både lånar och sparar. Hur just ni väljer att göra till er
värmeinvestering är upp till er. Om ni behöver låna så kan Lendify lätt hjälpa till. Hos oss
på Lendify kan ni låna upp till 500 000 kr att använda till er bergvärmepump.
Vi erbjuder lån utan krav på säkerhet så kallade privatlån (även kallat blancolån). I vårt
erbjudande finns också marknadens bästa räntor. Ni kan således låna pengar till ert
bröllop mot en mycket förmånlig månadskostnad.
Ni lånar enkelt online med hjälp av BankID. Efter att ni skickat in er ansökan gör vi en
kreditbedömning och undersöker att ni uppfyller våra krav, bland annat att ni är minst 18
år gamla och svenska medborgare. Så fort er ansökan är godkänd kan ni få pengarna
utbetalda. Att ansöka om ett lån är helt kostnadsfritt och tar bara 2 minuter.
[/url=/lendify.se/Loan/Process1]Klicka här [/url] för att kostnadsfritt ansöka om ett lån
idag!

Vad ska man tänka på när man lånar pengar till en bergvärmepump?
Genom att ta in offerter blir det lättare att beräkna vilken månadskostnad som
bergvärmepump lånen kommer att få. Betala i tid, samla era lån och tjäna poäng. Poäng
som kan bytas mot sänkt ränta. Läs mer om vårt lojalitetsprogram [/url=/

/lendify.se/Rewards] Lendify rewards. [/url]

Något fått, något blått, något gammalt, något
nytt…
Går ni i giftastankar? Drömmer ni om det lilla intima bröllopet med några få nära och
kära? Eller fantiserar ni om en kyrka full med gäster och om en efterföljande tre rätters
middag? Vill ni helst smita iväg med varandra och göra er dag långt bort någon annanstans
själva? För att kunna få det där bröllopet som ni drömmer om kan det behövas ett lån som
hjälp på vägen. Med en enkel och snabb låneansökan hos Lendify får ni svar inom två
minuter. Smidigt och lätt kan ni se vilket bröllop ni har råd med.
Klicka här för att ansök om ett lån idag! Lendify erbjuder lån utan säkerhet och med bra
ränta.

Vad kostar ett bröllop?
Det är inte så svårt att budgetera för bröllop. Ett bröllop kan kosta mellan allt från 10 000
kr och uppåt, allt beror på de val ni gör längs vägen. Som exempel, om ni väljer att hyra
istället för att köpa kläder så sparar ni upp till 15 000 kr.
Här följer en enkel checklista att använda för att göra en bröllopsbudget, till ett
traditionellt bröllop med femtio ätande gäster:











Hyra eller köp av klänning och smoking
Brudbukett
Håruppsättning
Sminkning
Bröllopsfotograf
Bil från vigseln
3 rätters middag ca pris/kuvert
DJ
Bröllopssvit
Ringar, till båda

Summa:

ca 10 000 – 20 000
ca 5 000
ca 3 500
ca 2 000
ca 5 000 – 7 500
ca 3 500
ca 800 kr/kuvert x 50 gäster
ca 8 000
ca 4 000
ca 15 000
ca 100.000 kr

Kan man låna pengar till ett bröllop?
Vissa lånar, andra sparar och några både lånar och sparar. Hur just ni väljer att göra till
ert bröllop är upp till er. Om ni behöver låna så kan Lendify lätt hjälpa till. Hos oss på
Lendify kan ni låna upp till 500 000 kr att använda till ert bröllop, vilket betyder att ni kan
låna av oss oavsett om ni ska bjuda mor och far på middag eller smita iväg på tumanhand
till Hawaii.
Vi erbjuder lån utan krav på säkerhet så kallade privatlån (även kallat blancolån). I vårt
erbjudande finns också marknadens bästa räntor. Ni kan således låna pengar till ert
bröllop mot en mycket förmånlig månadskostnad.
Ni lånar enkelt online med hjälp av BankID. Efter att ni skickat in er ansökan gör vi en
kreditbedömning och undersöker att ni uppfyller våra krav, bland annat att ni är minst 18
år gamla och svenska medborgare. Så fort er ansökan är godkänd kan ni få pengarna
utbetalda. Att ansöka om ett lån är helt kostnadsfritt och tar bara 2 minuter.

Klicka här för att kostnadsfritt ansöka om ett lån idag!

PS… Glöm inte att fira
Det är viktigt att hålla liv i kärleken. Ett sätt är att uppmärksamma er speciella dag. Visste
ni att första året som gifta firar man bomullsbröllop
1 år Bomullsbröllop
2 år Pappersbröllop
3 år Läderbröllop
4 år Blomsterbröllop
5 år Träbröllop
6 år Sockerbröllop
7 år Ullbröllop
8 år Bronsbröllop
9 år Pilbröllop
10 år Tennbröllop

Vad ska man tänka på när man lånar pengar till sitt bröllop?
Med en budget för bröllopet blir det lättare att beräkna vilken månadskostnad som
bröllopslånen kommer att få. Betala i tid, samla era lån och tjäna poäng. Poäng som kan
bytas mot sänkt ränta. Läs mer om vårt lojalitetsprogram Lendify rewards.

MC‐lån
Är det dags att uppfylla fantasin om en egen motorcykel? Tänk att få glida fram längs havet
på en egen cruiser. Om du är lagd mer åt att injicera kroppen med adrenalin kanske en
endurohoj är det du längtar efter. För att kunna få uppleva de där hästarna under sadeln
som du drömmer om kan det behövas ett lån som hjälp på vägen. Oavsett om du längtar
efter en sprillans ny upplevelse eller kan tänka dig ett mer prisvärt begagnat alternativ,
med en enkel och snabb låneansökan hos Lendify får du svar inom två minuter. Smidigt
och lätt kan du se vilken motorcykel du har råd med.
[url=/lendify.se/loan/process1] Klicka här för att ansök om ett lån idag! [/url] Lendify

erbjuder lån utan säkerhet och med bra ränta.

Låna till motorcykel
Det är inte så svårt att budgetera för en motorcykel. En motorcykel kan kosta mellan allt
från 30 000 kr och uppåt, allt beror på de val ni gör längs vägen. Som exempel, om du
väljer att köpa begagnat istället för ny så blir budgeten en helt annan.
Här följer en enkel checklista att använda för att göra en motorcykelbudget, på en
begagnad motorcykel i medelklassen.
 Motorcykel
ca 50 000 – 250 000
 Skinnställ, handskar, hjälm och ryggplatta ca 7 500 – 15 000
 Stövlar
ca 1 000 – 3 000
Summa:

ca 60 000 – 300 000 kr

Låna pengar till en motorcykel
Vissa lånar, andra sparar och några både lånar och sparar. Hur just du väljer att göra för
att finansiera din motorcykel är upp till dig. Om du behöver låna så kan Lendify lätt hjälpa
till. Hos oss på Lendify kan ni låna upp till 500 000 kr att använda till din drömhoj.
Vi erbjuder lån utan krav på säkerhet så kallade privatlån (även kallat blancolån). I vårt
erbjudande finns också marknadens bästa räntor. Du kan således låna pengar till din
motorcykel mot en mycket förmånlig månadskostnad.
Du lånar enkelt online med hjälp av BankID. Efter att du skickat in din ansökan gör vi en
kreditbedömning och undersöker att du uppfyller våra krav, bland annat att du är minst
18 år gamla och svenska medborgare. Så fort din ansökan är godkänd kan du få pengarna
utbetalda. Att ansöka om ett lån är helt kostnadsfritt och tar bara 2 minuter.
[url=/loan/process1] Klicka här [/url] för att kostnadsfritt ansöka om ett lån idag!

Vad ska man tänka på när man lånar pengar till en motorcykel?
Med en budget för motorcykelköpet blir det lättare att beräkna vilken månadskostnad
som lånen kommer att få. Betala i tid, samla dina lån och tjäna poäng. Poäng som kan bytas
mot sänkt ränta. Läs mer om vårt lojalitetsprogram [url=/lendify.se/rewards] Lendify rewards
[/url]

