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Kreditgivare
Kreditgivare är Shopping4net AB, org. nr
556823-3604, Mediavägen 4, 43891 Landvetter, (nedan
”Kreditgivaren”).
Kredittagare
Den som beviljats kredit i enlighet med dessa villkor kallas
nedan ”Kredittagaren”.
Kreditprövning
Kredit beviljas efter särskild kreditprövning, vid vilken
kreditupplysning kan komma att inhämtas. Kreditgivaren
har även rätt att under kreditens giltighetstid ta
kreditupplysningar i enlighet med kreditupplysningslagen.
Kredittagaren ger i och med köpet undertecknande av
kreditansökan sitt godkännande till att Kreditgivaren utför
kreditprövning och inhämtar kreditupplysningar avseende
Kredittagaren.
Användning av krediten och betalningsansvar
Krediten gäller för inköp på Shopping4net. Kredittagaren
ansvarar för och åtar sig att betala skulden, upplupna och
debiterade räntor och avgifter samt kostnader hänförliga till
krediten.
Kreditgränser
Kreditansökan avser normalt en kredit på 10 000 SEK.
Kreditgivaren förbehåller sig rätten att begränsa
kreditbeloppet. Förutsatt att kontot sköts kan Kreditgivaren,
om inte annat överenskommes, stegvis höja krediten upp
till den angivna kreditgränsen utan förnyad ansökan. Vid
order överstigande 10 000 SEK kan en högre kreditgräns
beviljas. Kreditgivaren förbehåller sig även rätten att sänka
en tidigare beviljad kredit.
Räntor och avgifter
Räntan är f.n. 1,77 % per månad och beräknas på
innevarande skuld den sista i månaden. Detta motsvarar en
årsränta om f.n. 21,24%. En aviseringsavgift på f.n. 39 SEK
tillkommer per månatligt Kontoutdrag
Räntan och avgiften motsvarar en effektiv årsränta på f.n.
24,89%.
Effektiv ränta ovan baseras på ett exempel; inköp om en
totalsumma om 3 000 SEK och som återbetalas på tre (3)
månader, totalkostnad 3 169 SEK.
Kreditgivaren äger rätt att ändra räntan p.g.a.
kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader eller
andra kostnader uppkomna efter datum för dessa villkor
som Kreditgivaren inte skäligen kunnat förutse vid
kreditavtalets ingående. Kreditgivaren kan när som helst
besluta om att införa eller höja avgifter för krediten i den
utsträckning nya kostnader tillkommit eller ökat för den
åtgärd som avgiften skall täcka. Ändring av räntor och
avgifter meddelas Kredittagaren.
Betalning
På kontoutdraget som Kredittagaren får varje månad
framgår det lägsta belopp med vilket betalning skall ske till
Kreditgivaren den sista vardagen i varje månad.
Månadsinbetalningarna skall uppgå till minst 1/24 av
innevarande skuld per månad. Gjorda inbetalningar
avräknas i första hand mot vid betalningstillfället upplupen
ränta och avgifter. Kredittagaren har rätt att helt eller delvis
lösa krediten i förtid utan extra kostnad.

Utebliven betalning
Vid försenad betalning och vid betalning understigande
lägsta inbetalning, skickar vi en separat
betalningspåminnelse (Påminnelse 1). I denna debiteras en
förseningsavgift med f.n. 60 kr.Regleras ändå inte denna
första betalningspåminnelse i tid (inom ca 7 dagar) kan du
inte fortsätta att handla via ditt Kundkonto (ny påminnelse
2). Fortfarande kan du välja att delbetala minst 1/24 (eller
lägst 50 kr) av utgående skuld på Påminnelse 2. Till
Påminnelse 2 tillkommer ytterligare en förseningsavgift om
60 kr.Regleras nu inte skulden enligt Påminnelse 2 överförs
denna efter cirka en vecka till ett krav (Påminnelse 3) inkl.
en därtill kommande avgift om 180 kr.
Vid dröjsmål med betalning över en månad och om förfallet
belopp uppgår till mer än 1/24 av skulden äger
Kreditgivaren rätt att säga upp hela krediten till betalning i
förtid. Detsamma gäller om det står klart att Kredittagaren
genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på
annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. Vid
uppsägning av krediten gäller en uppsägningstid om fyra
veckor från det att Kredittagaren sänder meddelande med
rekommenderat brev om uppsägning till Kredittagaren.
Kredittagaren är dock inte skyldig att betala i förtid
om Kredittagaren före utgången av uppsägningstiden
betalar det belopp som förfallit, alternativt ställer godtagbar
säkerhet för krediten. Har Kredittagaren redan tidigare
befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid i
enlighet med föregående mening, gäller inte i föregående
mening nämnda rättigheter för Kredittagaren.
Ändrade villkor
Förutom ändrade räntor och avgifter äger Kreditgivaren
dessutom rätt att ändra dessa villkor i övrigt över tiden.
Ändring av villkor meddelas Kredittagaren.
Adressändring mm
Kredittagaren skall omgående till Kreditgivaren meddela
ändring av namn, adress eller annan omständighet som kan
antas påverka förhållandet mellan Kredittagaren och
Kreditgivaren.
Överlåtelse av fordran
Kreditgivaren har rätt att överlåta och/eller pantsätta sin
fordran på Kredittagaren.
Personuppgifter
Kreditgivaren är ansvarig för behandlingen av de
personuppgifter som lämnas vid kreditansökan.
Personuppgifterna kommer att registreras och behandlas i
samband med kreditansökan, kreditprövning samt vid
administration av krediten.
Personuppgifterna kommer även att behandlas i syfte att
upprätthålla kundrelationen och även för
marknadsföringsändamål av Kreditgivaren jämte dess
samarbetspartners för hantering och fullgörelse av
ingångna avtal. Om du vill få information om vilka
personuppgifter om dig som behandlas av Kreditgivaren
eller om du vill begära rättelse av personuppgifter eller
stoppa utskick av direktreklam från oss kan du skriftligen
begära detta genom att skriva till Shopping4net AB,
Mediavägen 4, 43891 Landvetter.
Uppgiftslämnande i enlighet med
kreditupplysningslagen
(1973:1173)
Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser och
kreditmissbruk kan av Kreditgivaren komma att lämnas till
kreditupplysningsföretag m fl.
Begränsning av Kreditgivarens ansvar
Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror av lag,
myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott,
lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i
fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även
om Kreditgivaren är föremål för eller själv vidtar sådan
konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte
ersättas av Kreditgivaren om denne varit normalt aktsam.
Kreditgivaren ansvarar inte för indirekt skada, om inte
skadan orsakats av Kreditgivarens grova vårdslöshet.

