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Villkor Scandinavian Luxury AB Faktura 
 
 
BETALNINGSVILLKOR 
  
Betalningstiden för ditt köp som genomförs med köp via faktura är 14 dagar från fakturans datum. Fakturan skickas i samband med leveransen av 
ditt köp.  
 
I samband med ditt köp har Scandinavian Luxury AB informerat dig om att du har 14 dagars ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och 
avtal utanför affärslokaler och givit dig information om hur du kan bruka din ångerrätt.  
 
AVGIFTER & RÄNTA 
 
En fakturaavgift debiteras enligt vid var tid gällande villkor. Den vid var tid gällande faktureringsavgiften visas i samband med din beställning. 
 
Vid utebliven eller för sen betalning äger Scandinavian Luxury AB rätt att debitera en påminnelseavgift om maximalt 60 kr, aviseringsavgift om 
maximalt 29 kr samt dröjsmålsränta enligt vid var tid gällande referensränta ökad med 24,00 %.  
 
Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma. 
 
KREDITUPPLYSNING 
 
Vid köptillfället görs en kreditprövning som kan innebär att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen skickas då till dig per post. 
Scandinavian Luxury AB äger ensidigt rätt neka köp genom fakturabetalning.  
 
OMVANDLING AV FAKTURA TILL FASTA DELBETALNINGAR 
 
När du har fått hem din faktura kan du erbjudas att delbetala din faktura över flera månader. Vid ett köp om 10000 kr, 29 kr i månatlig 
aviseringsavgift, 9.95 % i rörlig ränta, 295 kr i uppläggningsavgift och betalning över 12 månader är den effektiva räntan 9.95%. Varje delbetalning 
uppgår då till 970 kr per månad och totalkostnaden blir 11638 kr. Ovan är ett räkneexempel och kan avvika från gällande delbetalningsvillkor. Det 
är de villkor som anges i anslutning till erbjudande om omvandling som gäller, krediträntan är fast. Om du väljer att omvandla fakturan till 
delbetalning gäller följande allmänna villkor https://cdn.paynova.com/documents/legal/uret/sv_se/villkor_delbetalning_20150416.pdf. 
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation finner du här 
https://cdn.paynova.com/documents/legal/uret/sv_se/standardiserad_europeisk_konsumentkreditinformation_20150416.pdf. 
 
PERSONUPPGIFTSHANTERING 
 
Personuppgifter hanteras i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. Personuppgifter behandlas primärt i syfte att utföra identifikation, 
kundanalys, kreditkontroll, marknadsföring och affärsutveckling. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte. Genom att 
betala med faktura godkänner du vår användning av dina personuppgifter i enlighet med villkoren för Personuppgiftshantering 
https://cdn.paynova.com/documents/legal/uret/sv_se/dataskyddspolicy_20150416.pdf, inklusive överföring till särskilt utvalda partners eller till stat 
utanför EU/EES området. 


