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1. KREDIT
Om Ni väljer att ansöka om att få betala kontantpriset för de varor Ni köpt från Tjelvling Gruppen AB (”Mr Waffle”) via faktura gäller följande
allmänna villkor.
2. KREDITGIVARE OCH BETALNINGSMOTTAGARE
Vi får göra Er uppmärksam på att Tjelvling Gruppen AB kommer att överlåta rätten att uppbära betalning för fakturan till Collector Bank AB, 5565970513, Box 11914, 404 39 Göteborg, (”Collector Bank”). Betalning kan således med befriande verkan endast ske till Collector Bank på plusgiro 417 74
04-3. Collector Bank är också kreditgivare för det fall Ni väljer att betala fakturan genom delbetalningar enligt nedan.
3. KREDITPRÖVNING
Collector Bank kommer, innan Ni beviljas att betala via faktura, att göra en kreditbedömning av Er. Collector Bank kan även komma att kontrollera
att beställningen har gjorts av behörig företrädare för Ert företag.
4. BETALNING MOT FAKTURA
Vid betalning med faktura tillkommer endast en fakturaavgift som Tjelvling Gruppen AB kommer att debitera Er i enlighet med köpeavtalet.
Kontantpriset framgår av den orderbekräftelse Ni erhåller från Tjelvling Gruppen AB. Ni kan handla varor till ett värde upp till den av Collector Bank
beviljade kreditlimiten, högst 50000 kr. Fakturan förfaller till betalning efter 30 dagar. Betalning skall erläggas genom överföring till Collector Banks
plusgiro eller i enlighet på fakturan givna betalningsinstruktioner och vara Collector Bank till handa senast på fakturans förfallodag. Om Ni betalar Er
faktura senast på förfallodagen, uppstår inga ytterligare kostnader eller avgifter.
5. FÖRTIDA UPPHÖRANDE
Vi förbehåller oss rätten att omgående säga upp Er fakturakredit om någon av följande händelser skulle inträffa.
1. Ni är i dröjsmål med betalning av tidigare faktura.
2. Ni har försatts i konkurs, trätt i likvidation, ställt in Era betalningar eller det finns annan anledning att befara att Ni är på obestånd.
6. DRÖJSMÅL MED BETALNINGEN
Om betalning inte sker i rätt tid kommer Ni att påföras lagstadgad förseningsavgift, f n 60 kronor. Ni kommer också att debiteras dröjsmålsränta
med 2,5 % per månad på den vid var tid utestående skulden från förfallodatum tills full betalning sker. Om grund därför föreligger kommer Ni att
debiteras påminnelseavgift, inkassoavgifter, avgifter till kronofogdemyndigheter och domstolar i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning.
7. MEDDELANDEN
Collector Bank äger rätt att tillhandahålla information till Er via e-post till av Er angivna e-postadress. Collector Bank äger även rätt att tillhandahålla
information till Er via elektroniskt meddelande på Collector Banks hemsida www.collector.se. Om Ni ändrar ditt namn, adress eller annan
kontaktinformation, skall Ni omedelbart meddela detta till Collector Bank. Meddelandet skall lämnas till contactcenter@collector.se.
8. KLAGOMÅL
Om Ni är missnöjd med hur Collector Bank hanterat din kredit, är Ni välkommen att meddela detta till kundtjänst på Collector Bank antingen
skriftligen via mail på contactcenter@collectorbank.se eller muntligen via telefon 010-161 01 00. Ni kan också kontakta Klagomålsansvarig på
Collector Bank på mail contactcenter@collectorbank.se eller telefon 010-161 01 00. Collector Bank står under tillsyn av Finansinspektionen (FI), Box
7821, 103 97 Stockholm. Vid missnöje med Collector Banks hantering kan Ni även vända Er till FI på telefon 08-787 80 00. Vid tvister har Ni
möjlighet att vända Er till allmän domstol.
9. TVIST
Tvister i anledning av detta kreditavtal skall avgöras av allmän domstol. Svensk lag ska tillämpas på avtalet.
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