STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION (SEKKI) PÅ KLINGEL
1. KREDITGIVARENS NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER
Kreditgivare

Klingel Sverige, Mail Order Finance GmbH (Klingel)

Organisationsnummer

516403-3879

Adress

Södra Gubberogatan 20, Box 5356, 402 28 Göteborg

Telefon

0774 - 44 44 00

Webbadress

www.klingel.se

E-post

service@klingel.se

2. BESKRIVNING AV HUVUDDRAGEN I KREDITPRODUKTEN
Typ av kredit

En löpande kontokredit.

Det sammanlagda kreditbeloppet

Normalt ett kreditbelopp på SEK 8 000:-. Vi kan vid ett högre
ordervärde godkänna en högre kredit, men förbehåller oss
rätten att begränsa kreditbeloppet från start, se villkoren, punkt
3.

Villkoren för ett kreditutnyttjande

Du kan använda din kredit för att handla hos Klingel.

Kreditavtalets löptid

Kreditavtalet löper tills vidare.

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa
ska fördelas

Om du väljer att delbetala fakturabeloppet, eller om betalning
helt uteblir, överförs resterande belopp automatiskt till ett
konto. Detta innebär att du kan dela upp betalningen av skulden
på kontot på upp till 36 månader. Lägsta betalning är SEK 100:per månad. Avräkning sker i följande ordning: kostnader,
avgifter, ränta och därefter kapital. Äldre fordringar betalas före
senare.

Det totala belopp som du ska betala

Det totala belopp som du ska betala framgår av fakturan som
skickas till dig varje månad. Det totala belopp som ska betalas
beror på beviljat och utnyttjat kreditutrymme samt hur du väljer
att lägga upp din delbetalning.
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3. KREDITKOSTNADER
Månatlig ränta om f.n. 1,71% debiteras konton månadsvis och
Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller beräknas på den totala kontoskulden den sista i månaden, plus
limitränta 0,4% på din kredit, dock lägst SEK 19:- tillsammans.
för kreditavtalet
Årlig rörlig ränta uppgår f.n. till 29%.

Effektiv årsränta

Effektiv ränta för ditt kreditavtal är 29% baserat på ett
representativt exempel vid köp av varor för SEK 4 000:- som
delbetalas under 14 månader och där varje delbelopp är SEK
375:-. Totalkostnaden är SEK 5 160:-. Uppgift om effektiv ränta
förutsätter att rörlig ränta är oförändrad under
delbetalningsperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda
till såväl en högre som lägre effektiv ränta. Den effektiva räntan
är beräknad i enlighet med Konsumentverkets allmänna råd om
konsumentkrediter.

Krav på att teckna en försäkring som säkrar krediten?

Nej.

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt
villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
någon annan kompletterande tjänst?

Nej.

Härtill hörande kostnader

Saknas, krediträntan är den enda kostnaden som tillkommer på
ett konto.

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband
med kreditavtalet

Rörlig ränta får ändras till din nackdel i den utsträckning som det
motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade
upplåningskostnader för Klingel eller andra
kostnadsförändringar som Klingel inte skäligen kunde förutse
när krediten lämnades. Klingel underrättar dig om ändrad rörlig
räntesats innan ändringen börjar gälla.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Om betalning inte sker i rätt tid påförs en lagstadgad
påminnelseavgift i tillägg till avtalad ränta. Överlämnas fordran
för inkassering tillkommer lagstadgade inkassokostnader.
Utestående ränta kapitaliseras (läggs på totalskulden)
månatligen.

4. ANDRA VIKTIGA RÄTTSLIGA ASPEKTER
Ångerrätt – du har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14
kalenderdagar?

Ja.

Förtidsåterbetalning – kan hela eller delar av krediten
återbetalas i förtid, när som helst?

Ja. Klingel har dock rätt till ersättning för den ränta som
uppkommit innan förtidsbetalning sker.

Sökning i en databas

Kreditprövning sker mot interna register inom Klingel-gruppen
och hos externa kreditupplysningsföretag. Om kreditansökan
nekas vid kontroll mot externt upplysningsföretag har du som
konsument rätt att veta grunderna samt vilken databas som
använts.

Rätt att få utkast till ett kreditavtal

Du kan när som helst och utan tilläggskostnader få ett exemplar
av gällande villkor. Kontakta Klingels kundtjänst på
service@klingel.se eller 0774 - 44 44 00.

Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som
uppkommit innan avtalet ingåtts

Dessa uppgifter är beräknade 2018-08-01 och gäller tills vidare
under förutsättning att Klingel inte gjort någon ränteändring
innan kreditavtalet ingåtts.
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5. YTTERLIGARE INFORMATION NÄR DET DET GÄLLER DISTANSHANDELSFÖRSÄLJNING AV FINANSIELLA TJÄNSTER
a) beträffande kreditgivaren
Registrering

Klingel Sverige är registrerat hos Bolagsverket med
organisationsnummer 516403-3879.

Den berörda tillsynsmyndigheten

Klingel står under Konsumentverkets tillsyn avseende
kreditgivningen.

b) beträffande kreditavtalet

Utnyttjande av ångerrätten

Du har rätt att frånträda kreditavtalet genom att lämna eller
sända ett meddelande om detta till Klingel inom 14 dagar från
den dag då kreditavtalet ingicks eller från den dag då du får del
av avtalsvillkor och övrig information om detta sker vid ett
senare tillfälle än vid avtalets ingående. Du ska snarast och
senast inom 30 dagar från den dag då du lämnade eller sände
ditt meddelande om att avtalet frånträds betala tillbaka hela
kreditbeloppet med tillägg för upplupen ränta. Ränta ska utgå
från den dag du fick tillgång till krediten till och med den dag
den återbetaldes till Klingel.

Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundavtal för att
Svensk lagstiftning.
upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks
Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller
behörig domstol
Språkordning

Svensk rätt och svensk domstol ifall du inte själv lämnat saken
för en domstol i en annan stat inom det Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.
Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. All
kommunikation sker på svenska.

c) beträffande prövning

Förekomst och tillgång till en mekanism för klagomål och
prövning utanför domstol
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Klagomål bör i första hand framföras till Klingels kundservice. Vid
tvist med Klingel har du även möjlighet att vända dig till
Allmänna Reklamationsnämnden som är en nämnd för alternativ
tvistlösning, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. En
anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska
pröva ärendet finns bland annat viss värde- och tidsgränser.
Klingel åtar sig att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens
behandling av tvisten.

