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STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION  

 
1. KREDITGIVARENS NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER 

Kreditgivare 
Organisationsnummer 
Adress 
 
Telefon 
Webbadress 
E-post 

Scandinavian Luxury AB 
556721-6170 
Box 11256, 100 61 Stockholm 
 
08-558 015 83 
www.scanluxgroup.com 
support@uret.se 

 
2. BESKRIVNING AV HUVUDDRAGEN I KREDITPRODUKTEN 

Typ av kredit Kreditgivarens avtal är en kredit som kan användas för delbetalning av varor och tjänster. 

Det sammanlagda kreditbeloppet. 
Detta är den övrekreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande 
genom kreditavtalet. 

Det sammanlagda kreditbeloppet innefattar endast det totala beloppet vid tidpunkten för det berörda köpet. Ditt 
kreditutrymme bestäms genom en kreditprövning vid varje nytt köp. 

Villkoren för kreditutnyttjandet 
Här anges när och hur pengarna kan lyftas? 

Du kan använda ditt kreditavtal för köp av varor och tjänster hos kreditgivaren, förutsatt att efterfrågat kreditbelopp, 
dvs. det totala beloppet av de varor eller tjänster du beställer vid varje enskilt köptillfälle, godkänns. Beslutet 
baseras på en kreditprövning som bland annat beaktarbetalningshistorik och resultat från kreditupplysning. 
Pengarna lyfts i samband med att ett köp till motsvarande belopp har beviljats och genomförts. 

Kreditavtalets löptid Ingått kreditavtal gäller på bestämd tid och löper fram till att samtliga fakturor i anledning av antalet valda 
delbetalningsmånader är fullt betalda.  

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas Avbetalningar sker enligt av kredittagaren vald delbetalningsplan och betalningar ska ske enligt vid köptillfället vid 
var tid gällandevillkor. Antalet delbetalningar och dess storlek anges i samband med köpet. Månadsbeloppet 
innehåller amortering, ränta och avgifter. Lånet återbetalas som en annuitet i lika stora betalningar månatligen. 
Storleken av månadsbeloppet är beroende av lånebeloppets storlek och återbetalningstiden. 

Det totala belopp som du ska betala 
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband 
med krediten. 

Det belopp som du ska betala framgår av din senaste delbetalningsfaktura. I det totala beloppet som anges i din 
delbetalningsfaktura ingår amorteringar, ränta och avgifter.  Det totala belopp som ska betalas beror på beviljat och 
utnyttjat kreditutrymme samt hur du väljer att lägga upp din delbetalning. 

I tillämpliga fall: 

Krediten beviljas i form av betalningsanstånd för en vara 

eller en tjänst eller är kopplad till leveranser av specifika 

varor eller tillhandahållande av en tjänst 

 

Varans/tjänstens namn 

Kontantpris 

 

Kredit beviljas endast i samband med att kredittagaren köper varor eller tjänster av kreditgivaren och utgör således 
betalningsanstånd för den specifika varan eller tjänsten.  

 

 

 
Varans namn och kontantpris framgår av orderbekräftelse från kreditgivaren. 
 

I tillämpliga fall: 

Begärda säkerheter 

 

Detta är en beskrivning av den säkerhet som ska ställas i samband med 
kreditavtalet. 

 

Ingen säkerhet erfordras 

 

I tillämpliga fall: 

Avbetalningarna medför inte omedelbar amortering av kapitalet. 

 
 

 
3. KREDITKOSTNADER 

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gällerför 
kreditavtal  

Nedan följer exempel på olika fasta delbetalningsvillkoren som Kreditgivaren kan erbjuda:  
 

Betalningsvillkor Uppläggningsavgift Aviseringsavgift Administrativ avgift Kreditränta 

3 månader 95 29 0 0 % 

6 månader 195 29 0 0 % 

12 månader 295 29 0 9.95 % 

24 månader 295 29 0 9.95 % 

24 månader 395 29 0 9.95 % 

 
Villkoren gäller när kredittagaren vid köptillfället har valt att delbetala köpet enligt en fastställd plan och gällande 
delbetalningsvillkor framgår vid beställningstillfället, alternativt när kredittagaren valt att omvandla sin faktura till 
delbetalning eller till flera delbetalningar. Ingått kreditavtal gäller på bestämd tid och gäller fram till att samtliga 
fakturor i anledning av antalet valda delbetalningsmånader är fullt betalda. Delbetalning gäller endast för det 
aktuella köpet, och så länge som Kredittagaren följer den valda planen.  
 

Effektiv ränta 
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva ränta av det samlade 
kreditbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika 
erbjudanden.  

Nedan följer ett representativt exempel för den effektiva ränta som gäller för kreditavtal vid köp av varor/tjänster 
som avbetalas under olika löptider. Den effektiva räntan utgörs av den kreditkostnad (räntor, avgifter och andra 
kostnader) som kredittagaren ska betala i anledning av krediten och anges som en årlig ränta beräknad på 
kreditbeloppet. Den effektiva räntan kan i det enskilda fallet variera beroende på kreditbeloppets faktiska storlek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Betalningsvillkor Köpbelopp Effektiv ränta Totalkostnad 

3 månader 10000 Kr 11.5% 10182 Kr 

6 månader 10000 Kr 13.5% 10369 Kr 

12 månader 10000 Kr 24.1% 11190 Kr 

24 månader 10000 Kr 20.9% 12060 Kr 

Är det för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i 
marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om  

 en försäkring som säkrar krediten, eller 

 någon annan kompletterande tjänst? 
 

Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de 
inte inkluderas i den effektiva rantan. 

 

 

 

Nej 

Nej 

I tillämpliga fall: 

Det krävs att man behåller ett eller flera konton för att registrera både 
betalningstransaktioner och kreditutnyttjanden 

 

I tillämpliga fall: 

Kostnader för att använda ett särskilt betalningsmedel 

 

Andra kostnader i samband med kreditavtalet för krediten  

 

Kredittagaren är skyldig att utöver ränta betala ersättning till kreditgivaren för de kostnader som kreditgivaren har 
för krediten. Dessa kostnadsersättningar utgörsf.n. aven uppläggningsavgift, aviseringsavgifteroch administrativ 
avgift och tas ut enligt villkoren för kreditavtalet som anges ovan. Avgifterna ska betalas när den åtgärd avgiften 
avser blivit utförd.  
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Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med 
kreditavtalet 

Kreditgivaren har när som helst under kredittiden rätt att höja avgifterna i den mån kreditgivarens kostnader ökat 
för den åtgärd kostnadsersättningen avser att täcka. Kredittagaren kommer i så fall bli underrättad om detta på 
förhand. 

I tillämpliga fall: 

Skyldighet att betala notariatsavgifter 

 

Kostnader i samband med försenade betalningar 
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. 
tvångsförsäljning) och försvåramöjligheter till att erhålla kredit. 

 

Kredittagaren kan komma att debiteras en förseningsavgift om f.n. 60 SEK, eventuell aviseringsavgift samt 
dröjsmålsräntan enligt vid var tid gällande referensränta ökad med 24,00 % för försenad betalning vid delbetalning. 
Överlämnas fordran för inkasso tillkommer inkassokostnader enligt lag.Vid uteblivna betalningar kan även avgifter 
till kronofogdemyndigheten och domstolar komma att utgå i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning.  Om 
kredittagaren inte följer villkoren fördelbetalning kan kreditgivaren säga upp delbetalningen till full betalning enligt 
de allmänna villkoren. Registrering hos externt kreditupplysningsföretag kan komma att ske om krediten sägs upp, 
uteblir eller på annat sätt grovt misskötts. 

 
4. ANDRA VIKTIGA RÄTTSLIGA ASPEKTER 

Ångerrätt 

Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar. 

Ja, kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar.  

 

Förtidsåterbetalning 

Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst. 

Kredittagaren har rätt att när som helst förtidsbetala kvarvarande skuld. I de fall kredittagaren vill förtidsbetala 
kvarvarande skuld ska kredittagaren skriftligen meddela kreditgivarens kundtjänst detta på adress Scandianvian 
Luxury AB, Box 11256, 100 61 Stockholm som skickar ut en slutfaktura till kredittagaren. 

Kreditgivaren har rätt till kompensation vid förtidsåterbetalning Kredittagaren är skyldig att betala ränta och andra kostnader för krediten för tiden fram till förtidsbetalningen men 
inte för tiden därefter. 

Sökning i en databas 

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas 
måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av 
sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är 
förbjudet enligtgemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning 
och säkerhet. 

Om kreditansökan nekas på grundval av en sökning i en extern databas kommer kreditgivaren utan kostnad att 
meddela vilken databassom använts och resultatet av sökningen. 

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal 

Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett 
kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid 
tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtal med dig. 

Vänligen kontakta kreditgivarens kundtjänst på tel. 08-558 015 84 alt support@uret.se för mer information. 

Den tidpunkt under vilket erbjudandet gäller Under förutsättning att samtliga villkor i kreditavtalet uppfyllesgäller erbjudandet om att finansiera ett köp med 
kreditavtalet vid det aktuella köpetillfället. 

 

 
 
 

5. YTTERLIGARE INFORMATION NÄR DET GÄLLER DISTANSFÖRSÄLJNING AV FINANSIELLA TJÄNSTER 

a) Beträffande kreditgivaren  

Registrering Kreditgivaren är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556721-6170. 

Den berörda tillsynsmyndigheten Konsumentverket är behörig tillsynsmyndighet avseende kreditgivarens kreditverksamhet.  

b) Beträffande kreditavtalet  

Utnyttjande av ångerrätten Enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) har kredittagaren ångerrätt i förhållande till ett ingånget kreditavtal. 
Ångerfristen är 14 dagar och räknas från den dag då avtalet och dess villkor är kredittagaren tillhanda.  
Ångerrätten utövas genom att kredittagaren kontaktar kreditgivarens kundtjänst på tel. 08-558 015 84 alt 
support@uret.se. Om kredittagaren inte väljer att utöva sina ångerrätt inom den ovan angivna ångerfristen 
bortfaller kredittagarens rätt att frånträda kreditavtalet.   

Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för att upprätta 
förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks 

Svensk lag 

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol Svensk lag och svensk domstol är behörig att lösa en eventuell tvist i anledning av krediten. 

Språkordning Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. All kommunikation sker på svenska. 

c) Beträffande prövning  

Förekomst av tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför 
domstol 

Klagomål kan meddelas till kreditgivaren via kreditgivarens kundtjänst rörande betalningar på tel. 08-558 015 84 alt 
support@uret.se. Vägledning kan även erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå 
(www.konsumentbankbyran.se)på telefon 0200 - 22 58 00, eller din kommunala konsumentvägledare. För att få en 
tvist prövad kan kredittagaren vända sig till allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se) på telefon 08-508 860 
00 eller till allmän domstol. 

 

http://www.konsumentbankbyran.se/
http://www.arn.se/

