
Kui sa ei soovi kogu summat korraga tasuda, vali kassas 
makseviisiks ESTO! 

Leia endale sobiv makselahendus ja tasu osade kaupa - kiirelt ja mugavalt:

MIS ON ESTO?
 

ESTO on finantsteenuseid pakkuv ettevõte, mille algusaeg ulatub aastasse 2016. Bränd sai alguse
vajadusest uue generatsiooni makselahenduste järele, mis oleksid sobilikud nii lõpptarbijale kui ka
müüjale. Täna pakub ESTO kõige suuremat valikut erinevaid makselahendusi Baltikumis ning ESTO

partnervõrgustikku kuulub üle 2000 koostööpartneri ja kaupluse ning üle 200 000 kliendi. 
Küsimuste korral võta ühendust ESTO klienditoega aadressil info@esto.ee. 

Intress kuni 14.90%

Lepingutasu 0€

Tagasimakse periood kuni 60 kuud

Ülimalt kiire ning mugav makselahendus, mis annab

võimaluse tasuda osamaksete kaupa, valides just endale

sobiva tagasimakse graafiku. ESTO teeb krediidiotsuse

reaalajas ning aitab ostu sooritada vähem kui 60 sekundiga.

Uue generatsiooni makseviis, mis võimaldab

tasuda mugavalt ning kiirelt kolmes võrdses

osas, ilma lisatasudeta!

 Tasu 3 võrdses osas 3 kuu jooksul. 

Ettemaksu pole vaja. Saa tellimus kätte ja

maksma hakkad alles järgmisel kuul.

Ilma lisatasudeta ja 0% intressiga. Lihtsalt

kolm võrdses osas makset. 

Minimaalne ostukorvi summa 60€

Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ja kohustused, mistõttu palume laenutoodete tarbimise vajadus

hoolikalt läbi mõelda. Näiteks 290-eurose laenusumma puhul 12 kuuks fikseeritud intressiga 14.90% aastas ja

lepingutasuga 0 eurot on krediidi kulukuse määr 38.19%, kuumakse suurus 28.67 eurot ning tarbija poolt

tagasimakstav kogusumma 344.04 eurot. Järelmaks on finantskohustus ning enne otsuse tegemist tutvuge

põhjalikult lepingutingimustega ja vajadusel pidage nõu ESTO AS töötajaga või muu asjatundjaga.

Järelmaksu pakub ja haldab ESTO AS.



Intress kuni 14.90%

Lepingutasu 0€

Tagasimakse periood kuni 60 kuud

Soorita ost 60 sekundiga
 

ESTO järelmaks on kiire ja mugav makselahendus, mis annab võimaluse

tasuda osade kaupa. Vali endale sobiv kuumakse ja tagasimaksegraafik.

ESTO teeb krediidiotsused reaalajas.

MIS ON ESTO?
 

ESTO on finantsteenuseid pakkuv ettevõte, mille algusaeg ulatub aastasse 2016. Bränd sai alguse
vajadusest uue generatsiooni makselahenduste järele, mis oleksid sobilikud nii lõpptarbijale kui ka
müüjale. Täna pakub ESTO kõige suuremat valikut erinevaid makselahendusi Baltikumis ning ESTO

partnervõrgustikku kuulub üle 2000 koostööpartneri ja kaupluse ning üle 200 000 kliendi. 
Küsimuste korral võta ühendust ESTO klienditoega aadressil info@esto.ee. 

Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ja kohustused, mistõttu palume laenutoodete tarbimise vajadus hoolikalt läbi mõelda.
Näiteks 290-eurose laenusumma puhul 12 kuuks fikseeritud intressiga 14.90% aastas ja lepingutasuga 0 eurot on krediidi

kulukuse määr 38.19%, kuumakse suurus 28.67 eurot ning tarbija poolt tagasimakstav kogusumma 344.04 eurot. Järelmaks
on finantskohustus ning enne otsuse tegemist tutvuge põhjalikult lepingutingimustega ja vajadusel pidage nõu ESTO AS

töötajaga või muu asjatundjaga. Järelmaksu pakub ja haldab ESTO AS.



Maksa kolmes võrdses osas, kolme kuu jooksul

Ettemaksu pole vaja

Võimalus tasuda ennetähtaegselt, lisatasudeta
 

ESTO 3 on uue generatsiooni makseviis, mis  võimaldab tasuda mugavalt ning
kiirelt kolmes võrdses osas, ilma lisatasudeta! 

MIS ON ESTO?
 

ESTO on finantsteenuseid pakkuv ettevõte, mille algusaeg ulatub aastasse 2016. Bränd sai alguse
vajadusest uue generatsiooni makselahenduste järele, mis oleksid sobilikud nii lõpptarbijale kui ka
müüjale. Täna pakub ESTO kõige suuremat valikut erinevaid makselahendusi Baltikumis ning ESTO

partnervõrgustikku kuulub üle 2000 koostööpartneri ja kaupluse ning üle 200 000 kliendi. 
Küsimuste korral võta ühendust ESTO klienditoega aadressil info@esto.ee. 


