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1. KREDITT 

Hvis dere velger å søke om å betale kontantprisen for varer dere har kjøpt fra BYGGmax AB ("BYGGmax") via faktura, gjelder følgende generelle 

vilkår. 

2. KREDITTGIVER OG BETALINGSMOTTAKER 

Vi gjør oppmerksom på at BYGGmax vil overføre retten til å innkreve betaling for fakturaen til Collector Bank AB, 556597-0513, Box 11914, 404 

39 Göteborg («Collector Bank»). Betaling med frigjørende virkning kan dermed kun skje til Collector Bank på kontonummer 6021.07.45583. 

Collector Bank er også kredittgiver dersom dere velger å betale fakturaen via delbetalinger som beskrevet under. 

3. KREDITTPRØVING 

Før dere får innvilget fakturabetaling, vil Collector Bank foreta en kredittvurdering av bedriften. Collector Bank vil eventuelt også kontrollere at 

bestillingen er gjort av autorisert person i bedriften. 

4. BETALING MOT FAKTURA 

Ved betaling mot faktura blir det kun lagt til et fakturagebyr som BYGGmax debiterer i henhold til kjøpsavtalen. Kontantprisen framgår av 

ordrebekreftelsen dere mottar fra BYGGmax. Dere kan kjøpe varer til en verdi av opptil den kredittlimiten som er innvilget av Collector Bank, maks 

kredittlimit er 50 000 kr. Fakturaen forfaller til betaling etter 30 dager. Betaling skal skje via overføring til Collector Banks giro eller i henhold til 

betalingsinstruksjonene på fakturaen og være Collector Bank i hende senest på fakturaens forfallsdato. Betales fakturaen senest på forfallsdatoen, 

påløper ingen ytterligere kostnader eller gebyrer.  

5. OPPHØR FØR TIDEN 

Vi forbeholder oss retten til å si opp fakturakreditten omgående dersom noe av følgende inntreffer.  

1. Ved forsinket betaling av tidligere faktura. 

2. Bedriften slås konkurs, går i likvidasjon eller innstiller betalingene, eller dersom det er annen grunn til å anta at bedriften er insolvent. 

6. FORSINKET BETALING 

Dersom betaling ikke skjer i tide, vil bedriften bli pålagt et lovfestet forsinkelsesgebyr, p.t. 63 kroner. Bedriften vil også bli debitert for 

forsinkelsesrente med 2,5 % per måned på den til enhver tid utestående fordringen fra forfallsdato til full betaling skjer. Dersom det er grunnlag for 

det, vil bedriften bli debitert for purregebyr og inkassogebyrer, samt for avgifter til kemner og domstol i henhold til gjeldende lov. 

7. VARSLER 

Collector Bank har rett til å sende informasjon til bedriften via e-post til den e-postadressen bedriften har angitt. Collector Bank har også rett til å 

sende informasjon til bedriften via SMS og elektronisk melding på Collector Banks hjemmeside www.collector.no. Ved endring av navn, adresse 

eller andre kontaktopplysninger skal Collector Bank varsles umiddelbart. Varsling skal skje til contactcenter@collector.se.  

8. PERSONOPPLYSNINGER 

I forbindelse med at kunden benytter Collector Banks betalingstjenester kommer Collector Bank til å samle og lagre opplysninger om enkelte 

personer, slik som firmategnere, representanter eller kontaktpersoner for kunden. Dette skjer for eksempel når opplysninger blir oppgitt i 

salgsforetakets kasse eller i Collector Checkout. Både Collector Bank og salgsforetaket behandler slike personopplysninger for å kunne tilby kunden 

Collector Banks betalingstjenester. Fullstendig informasjon rundt hvordan Collector Bank behandler personopplysninger samt hvilke rettigheter en 

registrert person har, finnes under « Dataskydd» på www.collector.se. Det går også bra å kontakte dataskydd@collectorbank.se med spørsmål. 

9. KLAGER 

Skulle dere være misfornøyde med måten Collector Bank har håndtert kreditten på, kan dere meddele dette til Collector Banks kundeservice enten 

skriftlig via e-post på contactcenter@collectorbank.no eller muntlig via telefon + 46 (0)31-750 27 49. Dere kan også kontakte klageansvarlig hos 

Collector Bank på e-post contactcenter@collectorbank.no eller på telefon + 46 (0)31-750 27 49. Collector Bank står under tilsyn av 

Finansinspektionen (FI), Box 7821, 103 97 Stockholm. Ved misnøye med Collector Banks håndtering kan dere også henvende dere til FI på telefon + 

46 (0)8-787 80 00. Ved tvister har dere mulighet til å henvende dere til allmenn domstol.  

10. TVIST 

Tvister i forbindelse med denne kredittavtalen skal avgjøres av allmenn domstol. Avtalen er underlagt svensk lov.  
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