
Gekåskortet 

Ett ännu
smartare 
kort



Vad är Gekåskortet?
Gekåskortet är vårt Mastercard som vi  erbjuder 
dig i samarbete med Resurs Bank. Med Gekås
kortet får du obegränsad bonus på alla köp.  Varje 
krona ger 1 poäng, vid 10 000 poäng får du en 
bonuscheck på 100 kr att shoppa för på Gekås 
Ullared. Det är smart shopping!

Obegränsad bonus
Börja shoppa smart i vardagen med nya Gekåskortet!  
 Varje krona du betalar med kortet ger 1 poäng, oavsett om 
du  shoppar i varuhuset, betalar veckohandlingen, tandläkar
besöket eller familjens nya dator. Vid 10 000 poäng får du  
en bonuscheck på 100 kr att shoppa för på Gekås Ullared.  
Kortet har ett obegränsat bonussystem och ingen  årsavgift 
eller  fakturaavgift. 

Flexibel betalning
Med Gekåskortet kan du planera din shopping och betala på 
det sätt som passar dig. Du väljer själv om du vill betala med 
faktura månaden efter inköp eller delbetala över en längre 
period. 

Delbetala dina Gekåsköp räntefritt
När du handlar med Gekåskortet hos oss har du alltid möjlig
heten att flytta dina större köp från din vanliga månadsfaktura 
och betala dem separat. Om du till exempel köpt nya  
utemöbler i varuhuset går det utmärkt att dela upp ditt köp 
på en separat faktura. Du kan välja att delbetala upp till  
12 månader utan ränta. Det kallar vi smart shopping.



 Obegränsad bonus på alla köp, överallt

 0 kr i årsavgift, 0 kr i fakturaavgift

 Kostnadsfritt extrakort (familjekort)

 Alltid upp till 60 dagars räntefri betalning

Smarta villkor 

Representativt exempel på delbetalningsalternativ 12 månader
Kredit 10 000kr/12 mån/295kr uppl.avg. månad 2/Adm.avg 39kr per mån/ 
Ord. delbet. per mån 873kr/ Totalbelopp 10 763 kr/Rörlig ränta 0%/ Effektiv ränta 7,33%

 3060 dagar 6 mån 12 mån 1/30
Ränta 0 % 0 % 0 % 17 %
Admin.avg.* 0 kr 39 kr 39 kr 39 kr
Uppl.avg.** 0 kr 195 kr 295 kr 0 kr

*Månatlig administrationsavgift tillkommer vid val av delbetalning från månad 2.
**Engångskostnad vid val av delbetalning.

• Upp till 12 månader räntefri delbetalning

• Vägassistansförsäkring på resa från Gekås Ullared

• Reseförsäkring (vid köp av resa med Gekåskortet)

• SMSavisering vid köp över 500 kr

• Tävlingar och erbjudanden 



Ansök 
idag!

SMS:a ”Gekås” till 71 690  
och ansök enkelt i mobilen

Ansök på gekas.se/gekaskortet

Ansök på plats i varuhusets kundtjänst  
eller ansökningsstationer


