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LASKUTUSYRITYSTÄ KOSKEVAT YLEISET EHDOT
Luotonantaja

Collector Bank AB

Verkkokauppias

BYGGmax AB

Yritystunnus
Osoite
Postiosoite

556597-0513
Box 11914
404 39 Göteborg

Yritystunnus
Osoite
Postiosoite

556645-6215
Gårdsvägen 7 D
169 70 Solna

1. LUOTTO
Seuraavat yleiset ehdot koskevat tilanteita, joissa haluat maksaa BYGGmax AB:ltä (”BYGGmax”) ostamasi tuotteiden käteishinnan laskulla.
2. LUOTONANTAJA JA MAKSUN VASTAANOTTAJA
BYGGmax AB siirtää oikeuden laskun summan perimiseen Collector Bank AB:lle, 556597-0513, Box 11914, 404 39 Göteborg, (”Collector Bank”). Maksu
voidaan siis suorittaa pätevästi ainoastaan Collectorin tilille FI4618203000028241 (182030-28241). Collector on luotonantaja myös niissä tapauksissa,
joissa päätät maksaa laskun osamaksuilla jäljempänä kerrotun mukaisesti.
3. LUOTONTARKISTUS
Collector tarkistaa luottotietosi, ennen kuin sinulle myönnetään oikeus maksaa laskulla. Collector Bank voi myös tarkistaa, että tilauksen on tehnyt
yrityksesi toimivaltainen edustaja.
4. MAKSU LASKULLA
Laskulla maksettaessa BYGGmax veloittaa ainoastaan yhden palvelumaksun ostosopimuksen mukaan. Käteishinta käy ilmi BYGGmaxin toimittamasta
tilausvahvistuksesta. Voit tehdä ostoksia Collector Bankin myöntämään luottorajaan asti, enintään 5000 €. Lasku erääntyy maksettavaksi 30 päivän
kuluessa. Maksu on suoritettava Collector Bankin tilille tai laskussa mainittujen maksuohjeiden mukaan, ja sen on oltava Collector Bankin hallussa
viimeistään laskun eräpäivänä. Jos maksat laskun viimeistään eräpäivänä, muita kustannuksia tai maksuja ei synny.
5. ENNENAIKAINEN PÄÄTTYMINEN
Pidätämme oikeuden irtisanoa laskuluottosi välittömästi, jos jokin seuraavista toteutuu:
1. Et ole maksanut edellistä laskua ajoissa.
2. Sinut on asetettu konkurssiin tai selvitystilaan, olet lopettanut maksut tai sinun voidaan muusta syystä olettaa olevan maksukyvytön.
6. MAKSUN VIIVÄSTYMINEN
Jos maksua ei suoriteta ajoissa, sinulta peritään myöhästymismaksu, joka on 5 €. Lisäksi sinulta peritään viivästyskorkoa, joka on 2,5 % kuukaudessa,
kulloinkin jäljellä olevasta velasta eräpäivästä lähtien siihen asti, kunnes maksu suoritetaan. Jos peruste on olemassa, sinulta veloitetaan
muistutusmaksu, perintäkulut sekä maksut ulosottovirastolle ja oikeusistuimille kulloinkin sovellettavan lainsäädännön mukaan.
7. TIEDOTTEET
Collector Bank pidättää oikeuden lähettää sinulle tietoja sähköpostitse ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi Collector Bank pidättää
oikeuden lähettää sinulle tietoja sähköisinä viesteinä Collector Bankin kotisivuilla osoitteessa www.collector.se/fi. Jos nimesi, osoitteesi tai muut
yhteistietosi muuttuvat, ilmoita asiasta välittömästi Collector Bankille. Ilmoitus lähetetään osoitteeseen contactcenter@collectorbank.fi.
8. HENKILÖTIEDOT
Kun asiakas käyttää Collector Bankin maksupalveluja, Collector Bank kerää ja tallentaa tietoja yksityishenkilöistä, kuten asiakkaan nimenkirjoittajasta,
edustajasta tai yhteyshenkilöstä. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun tietoja annetaan kauppiaan kassalla tai Collector Checkoutissa. Sekä Collector
Bank että kauppias käsittelevät kyseisiä henkilötietoja voidakseen tarjota asiakkaalle Collector Bankin maksupalveluja. Täydelliset tiedot siitä, miten
Collector Bank käsittelee henkilötietoja ja mitä oikeuksia rekisteröidyllä henkilöllä on, ovat saatavilla kohdassa ”Tietosuojasta” osoitteessa
www.collectorbank.fi. Mahdollisten henkilötietoja koskevien kysymysten osalta asiakas voi olla myös yhteydessä dataskydd@collectorbank.se.
9. VALITUKSET
Jos olet tyytymätön Collector Bankin tapaan hoitaa luottoasi, voit ilmoittaa asiasta asiakaspalveluun joko kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen
contactcenter@collector.fi tai suullisesti soittamalla numeroon 09 3158 9946. Voit myös ottaa yhteyttä Collector Bankin valitusten käsittelijään
sähköpostitse osoitteella complaints@collectorbank.se tai soittamalla numeroon 09 3158 9946. Ruotsin rahoitustarkastusviranomainen
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, valvoo Collectoria. Jos olet tyytymätön Collector Bankin toimintaan, voit ottaa yhteyttä FI:hin
soittamalla numeroon +46(0)8-787 80 00. Riita-asioissa voit kääntyä yleisen oikeusistuimen puoleen.
10. RIITA-ASIAT
Tästä luottosopimuksesta aiheutuvat riita-asiat ratkaistaan yleisessä oikeusistuimessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
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