
Delbetalning via Kreditor
Nätets smidigaste delbetalningstjänst

Allmänt
Genom  ett  samarbete  med  Kreditor  kan  vi  erbjuda  dig 
möjligheten  att  dela  upp  din  betalning.  Det  finns  flera 
alternativ att välja på och du väljer själv det mest passande. 
Givetvis  kan  du  när  som  helst  under  delbetalningstiden 
betala hela kvarvarande skulden. Du kan ha från 200 kr upp 
till 50,000 kr på ditt delbetalningskonto. Alla köp du gör via 
Kreditors tjänst Dela upp Betalningen sammanställs på en 
kontofaktura månatligen.

Enkelt och smidigt
Du gör  din  ansökan om delbetalning i  kassan i  samband 
med ditt köp. I kassan väljer du betalningsalternativet Dela 
upp  betalningen  och  önskad  typ  av  delbetalning.  Du  får 
genast besked om din ansökan beviljats och vi kan hantera 
ditt köp omgående. Skulle din ansökan inte bli beviljad kan 
du  gå  tillbaka  till  kassan  och  välja  ett  alternativt 
betalningssätt.

Kreditor kommer skicka ett  kontoavtal  för underskrift  hem 
till  dig  om  ditt  köp  är  högre  än  1500  kr.  Kontrollera  att 
uppgifterna stämmer och signera avtalet och returnera det i 
bifogat svarskuvert.

Läs mer om de allmänna kontovillkoren på
http://www.delauppbetalningen.se/kontovillkor.pdf

Delbetalningsalternativ Bas & Kampanj
Basvillkor*
Betala lägst 100 kr / mån eller 1/24 av totalbeloppet.
Ingen uppläggningsavgift.
Aviavgift: 29 kr (En avgift oavsett antal köp).
Årsränta f.n. 19,5 %.
*Basvillkor gäller för köp från 200 kr.

Kampanjvillkor* (Exempel – kan variera)
3 månader med 0 % ränta
6 månader med 0 % ränta
12 månader med 0 % ränta
24 månader med 9,95 % ränta
36 månader med 9,95 % ränta

Uppläggningsavgift från 95 kr - 295 kr (Exempel – kan 
variera) tillkommer samt en aviseringsavgift om 29 kr/mån.
*Kampanjvillkor gäller för köp från 1000 kr

Övrigt
Effektivränta vid köp om 10,000 kr med 0% ränta i 12 månader är f.n. 12,31 %. Din ansökan kommer föranleda en sedvanlig kreditprövning 
vilket innebär att Kreditor inhämtar en kreditupplysning. 

Effektivränta vid köp om 10 000 SEK enligt basvillkor, beräknat enligt Konsumenverkets riktlinjer är f.n. 26,99% (2009-01-01). 

OBS! Om ni endast erbjuder delbetalningen till basvillkor kan ni bortse från informationen angående kampanjvillkor.

Har du några ytterligare frågor eller funderingar ar du välkommen att ringa Kreditor på 08-120 120 00 vardagar mellan 08.30 – 20.00 och 
helger 10.00 – 17.00. Du kan också skicka e-post till info@kreditor.se

mailto:info@kreditor.se
http://kreditor.se/teknik-och-support/sverige/dela-upp-betalningen-kontovillkor-for-slutkund/view.html

