YLEISET LASKU- JA TILILUOTTOEHDOT

Versio 1.5

Luotonantaja
Y-tunnus (Ruotsi)
Osoite
Postitoimipaikka

2012-05-08
Musti ja Mirri Oy
10838085
Lempääläntie 21
33820 Tampere

Collector Credit AB
556597-0513
Box 11914
404 39 Göteborg

Verkkokauppias
Y-tunnus
Osoite
Postitoimipaikka

1. LUOTTOSOPIMUS
Mikäli anotte verkkokauppiaalta ostamienne tavaroiden maksamista laskulla, voitte myös
sovittua luottokorkoa ja maksuja vastaan suorittaa laskun osamaksuerinä. Teidän tulee olla
vähintään 20-vuotias, jotta voitte tilata tavaroita ja maksaa laskulla tai osamaksuina.
Luottosopimus solmitaan luotonantajan (Collector Credit Ab) ja luotonsaajan välillä.
Luotonsaaja on henkilö joka on hakenut ja jolle on myönnetty luotto. Tähän sopimukseen
sovelletaan kuluttajansuojalain kulutusluottoja koskevia säännöksiä.
2. LUOTONANTAJA JA MAKSUNSAAJA
Luotonantajana toimii Collector Credit AB, Ruotsin yritysrekisterinumero 556597-0513, Box
11914, 404 39 Göteborg (”Collector”). Maksu voidaan siten suorittaa pätevästi ainoastaan
Collector Credit Ab:n tilille FI4618203000028241 (182030-28241). Collector on luotonantaja
myös siinä tapauksessa, että valitsette laskun maksamisen osamaksuerinä alla olevalla tavalla.
Saatamme tietoonne että solmimalla luottosopimuksen verkkokauppias siirtää oikeuden
maksuihin edellä kuvatulle luotonantajalle.
3. LUOTTOTIETOJEN TARKISTUS
Collector tekee luottotietojenne tarkistuksen ennen kuin teille myönnetään oikeus maksaa
laskulla tai osamaksuina. Mikäli luottoa ei myönnetä teille, on teillä oikeus saada tieto
kieltäytymisen syystä.
4. MAKSUVAIHTOEHDOT
Mikäli luotto myönnetään, on teillä kaksi mahdollista vaihtoehtoa maksaa verkkokauppiaalta
ostamanne tavarat. Voitte maksaa laskun joko kertasuorituksena, tai voitte solmia Collectorin
kanssa tililuottoa koskevan sopimuksen. Mikäli ette maksa laskun koko summaa
kertasuorituksena eräpäivään mennessä, mutta maksatte vähintään laskulla ilmoitetun
vähimmäissumman, katsotaan teidän automaattisesti solmineen tililuottoa koskevan
sopimuksen. Laskun ja tililuoton ehdot annetaan alla.
5. MAKSU LASKULLA
Laskulla maksettaessa lisätään laskuun vain laskutusmaksu, jonka verkkokauppias veloittaa
teiltä kauppasopimuksen mukaisesti. Käteishinta ilmenee tilausvahvistuksesta, jonka saatte
verkkokauppiaalta. Voitte hankkia tavaraa enintään kauppiaan ja Collectorin hyväksymän
luottolimiitin arvosta.
Lasku erääntyy maksettavaksi ostoa seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. Tämä tarkoittaa,
että tarjoamme sinulle jopa 60 päivän luoton ja että keskimääräinen luottoaika on 45 päivää.
Maksu on suoritettava Collectorin pankkitilille ja maksettava eräpäivään mennessä. Jos maksat
laskun eräpäivään mennessä, sinulle ei muodostu ylimääräisiä kustannuksia tai maksuja.

6. LUOTTOTILI – OSAMAKSU
Mikäli ette maksa eräpäivään mennessä laskun kokonaismäärää, mutta maksatte vähintään
laskuun merkityn vähimmäissumman, hyväksytte, että solmitte Collectorin kanssa
tililuottosopimuksen ja velka siirtyy luottotilille. Tämä tarkoittaa, että voitte jakaa tilillä olevan
velan maksamisen jopa 24 kuukauden ajalle. Voitte käyttää luottotiliä enintään kauppiaan ja
Collectorin hyväksymän luottolimiitin määrään saakka. Ette voi käyttää osamaksua ostamatta
tavaraa verkkokauppiaalta. Teidän tulee maksaa kuukausittain vähintään 1/24 luotosta,
kuitenkin vähintään 5 euroa. Voitte luonnollisesti koska tahansa maksaa suuremman määrän tai
koko luoton. Saatte kuukausittain tiliotteen luottotilillä olevan velan määrästä, aikaisemmin
suoritetuista maksuista sekä määrästä, joka tulee vähintään maksaa kyseisenä kuukautena.
Ensimmäinen osamaksuerä tulee maksaa viimeistään laskun erääntymistä seuraavan
kuukauden viimeisenä päivänä. Luottomäärä koostuu ostamienne tavaroiden hinnasta lisättynä
alla kohdassa 6.2 mainituilla kustannuksilla.
6.1 USEAT OSTOT
Mikäli suoritatte useita ostoja verkkokauppiaalta, saatte uuden laskun. Mikäli valitsette
osamaksun, lisätään uusi velka olemassa olevalle luottotilillenne. Uusi maksuerä ilmenee
kuukausittaisesta tiliotteesta.
6.2. MAKSUT JA LUOTTOKORKO
Tililuottoon lisätään kuukausittainen tilinhoitomaksu 2,95 euroa. Velalle juoksee myös
kuukausittainen luottokorko, jonka määrä on 1,6 %. Luottokorko lasketaan ilmoitustilanteen
todellisen velan määrän mukaisesti. Ilmoitus tapahtuu noin 15. päivänä kutakin kuuta.
Nimellinen vuosikorko on 19,2 %. Korkoa ei makseta tilinhaltijan saatavalle.
6.3 TODELLINEN VUOSIKORKO
Todellinen vuosikorko koostuu luottokustannuksista (luottokorko ja erityiset maksut) jotka
annetaan luottomäärälle laskettuna vuosikorkona. Todellisen vuosikoron määrä riippuu sekä
luoton suuruudesta että sen pituudesta seuraavalla tavalla. Muut luottomäärät voivat johtaa
korkeampaan todelliseen vuosikorkoon.
Luottoaika / luottomäärä
3 kuukautta
6 kuukautta
12 kuukautta

200
26.8%
38,5%
-

500
14,3%
21,6%
27,3%

1000
10,4%
16,2%
21%

Mikäli 3 kuukauden Euribor -viitekorko nousee enemmän kuin yhden (1) prosenttiyksikön
luottosuhteen alusta tai viimeisimmästä koron muutoksesta lukien, on Collector Credit AB:llä
oikeus korottaa korkoa vastaavan määrän. Mikäli 3 kuukauden Euribor -viitekorko laskee
enemmän kuin yhden (1) prosenttiyksikön luottosuhteen alusta tai viimeisimmästä koron
muutoksesta lukien, alentaa Collector Credit AB korkoa vastaavan määrän. Collector Credit AB
ilmoittaa koron muutoksesta joko erillisellä lainanottajalle toimitettavalla ilmoituksella tai
ilmoituksella päivälehdessä. Viimeksi mainitussa tapauksessa ilmoitus koronmuutoksesta
toimitetaan lainanottajalle myös seuraavan tiedotteen tai tiliotteen lähettämisen yhteydessä.
6.4 TIEDOT LUOTOSTA
Teillä on oikeus saada velasta yhteenveto, josta ilmenee, milloin pääoma, korko ja maksut on
maksettava.
7. LUOTON IRTISANOMINEN
Pidätämme oikeuden irtisanoa luottonne, jolloin koko velka lankeaa välittömästi maksettavaksi,
mikäli jokin seuraavista seikoista toteutuu:
1. Lainan maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja
viivästynyt määrä on vähintään 10 prosenttia, tai

2. jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään 5 prosenttia lainan alkuperäisestä
määrästä taikka käsittää Collectorin koko jäännössaatavan, tai
3. olette muutoin olennaisesti viivästynyt maksun suhteen, tai
4. luotolle asetettu vakuus on huomattavasti huonontunut, tai
5. on selvää, että välttelemällä, omaisuutta hävittämällä tai muulla tavoin käyttäytymällä
pyritte välttämään velan maksun.
Viivästyneiden maksujen osalta peritään koron lisäksi lainmukaiset huomautuskulut, ja
irtisanomisen jälkeen lainmukaiset perintäkulut. Asiassa peritään korkolain 4.2 § mukaisesti
lainakoron suuruista viivästyskorkoa eräännyttämisen jälkeen 180 päivää, ja sen jälkeen
korkolain mukaista viivästyskorkoa, kunnes pääoma on kokonaisuudessaan suoritettu. Collector
käyttää saatavan perinnässä tarvittaessa oikeudellista perintää.
8. PERUUTTAMISOIKEUS
Teillä on oikeus peruuttaa kanssamme tehty luottosopimus 14 päivän kuluessa
luottosopimuksen tekemisestä. Tämä tarkoittaa, että voitte peruuttaa tililuottosopimuksen 14
päivän kuluessa siitä, kun lasku on erääntynyt maksettavaksi. Mikäli peruutatte
luottosopimuksen, tulee teidän välittömästi, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa meille
tekemästänne ilmoituksesta maksaa takaisin koko pääoma sekä sovittu luottokorko, joka
juoksee laskun päivästä takaisinmaksun maksupäivään. Mikäli ette kykene maksamaan
pääomaa korkoineen takaisinmaksun eräpäivänä, veloitamme lainakoron mukaisen
viivästyskoron kuukausittain pääomalle siihen asti kunnes takaisinmaksu on kokonaisuudessaan
suoritettu. Ilmoitus tililuottosopimuksen peruuttamisesta tulee tehdä sähköpostitse
osoitteeseen contactcenter@collector.fi tai puhelimitse numeroon 020-743 4917. Mikäli
peruutatte enemmän kuin yhden luoton kolmen kuukauden kuluessa, estetään uusien
luottojen saaminen automaattisesti kuuden kuukauden ajaksi. Tämä toimenpide johtuu
Collectorin rahanpesun vastaisesta työstä.
9. MAKSUVIIVÄSTYS
Mikäli velkaa ei makseta ajoissa, veloitetaan teiltä kustakin viivästyneestä erästä viivästysmaksu
5 euroa sekä lainasopimuksessa määritelty lainakorko korkolain 4.2 § mukaisesti, kunnes velka
on
kokonaisuudessaan
maksettu.
Lähetetyistä
maksumuistutuksista
veloitetaan
maksumuistutuskulu 5 euroa/maksumuistutus. Lisäksi teiltä veloitetaan kulloinkin voimassa
olevan lainsäädännön mukaiset perintäkulut sekä tuomioistuin- ja ulosottomaksut, mikäli niille
on perusteita.
10. ENNENAIKAINEN MAKSU
Teillä on koska tahansa oikeus maksaa tililuotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan.
Ennenaikaisen maksun yhteydessä teidän on maksettava sovittu korko. Ilmoitus irtisanomisesta
tapahtuu helpoiten sähköpostitse osoitteeseen contactcenter@collector.fi
11. MYYJÄYRITYKSEN VASTUU, REKLAMAATIO
Collector luottosopimuksen kautta maksettuja tuotteita tai palveluita toimittaneella
myyjäyrityksellä on ostosopimuksen ja voimassa olevan lain mukainen vastuu asiakkaaseen
nähden. Collector ei vastaa myydyn tuotteen tai palvelun laadusta tai toimituksesta muuten
kuin luoton osalta. Myytyä tuotetta tai palvelua koskeva reklamaatio on osoitettava
ensisijaisesti myyjäyritykselle, sekä saatettava Collectorin tietoon ilman aiheetonta viivästystä.
Tilinhaltijalla, jolla on oikeus pidättyä maksusta taikka saada hinnan palautusta,
vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus myyjältä tai palveluksen suorittajalta tämän
sopimusrikkomuksen johdosta, on tämä oikeus myös sitä luotonantajaa kohtaan, joka on
rahoittanut kaupan tai palveluksen. Luotonantaja ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan
kuluttajalle enempää kuin on tältä saanut maksuina.
Luottosopimuksissa, jotka koskevat matkailualan tuotteiden tai palveluiden kauppaa,
noudatetaan ostetun tuotteen osalta voimassa olevan lainsäädännön lisäksi myyjäyrityksen
voimassa olevia ostoa koskevia erityisehtoja. Mikäli kauppiaan ehtojen tai sovellettavan lain
mukaan kuluttajalle kuuluu peruutetun tai käyttämättömän matkan osalta maksuvelvoitteita
varauksen tai sen käsittelyn aiheuttamien maksujen, tai muun laissa tai ostosopimuksessa
määritellyn perusteen johdosta, on kuluttajan suoritettava maksuvelvollisuutensa huolimatta
siitä että matka on ostettu luottosopimuksella. Luotonsaaja on näissä tapauksissa velvollinen
maksamaan maksuvelvollisuuden mukaiset erät Collectorille, joka toimii luotonantajana.
12. YHTEYSTIETOJEN ILMOITTAMINEN
Mikäli muutatte nimeänne, osoitettanne tai muita yhteystietojanne, tulee teidän välittömästi
ilmoittaa
tästä
Collectorille.
Ilmoitus
tulee
jättää
sähköpostiosoitteeseen
contactcenter@collector.fi.
13. HENKILÖTIEDOT
Luottohakemuksenne yhteydessä keräämme ja säilytämme tietoja teistä. Käsittelemme tietoja
täyttääksemme velvoitteemme teitä kohtaan, hallinnossa sekä laskutuksessa, täyttääksemme
lain ja muiden asetusten mukaiset velvollisuutemme sekä markkinoidaksemme meidän ja
yhteistyökumppaniemme tavaroita ja palveluita. Mikäli velvoitteiden täyttämiseksi teitä
kohtaan on tarpeen, annetaan tietoja yhteistyökumppaneillemme. Näiden luottoehtojen
hyväksymisellä annatte suostumuksenne sille, että tietoja saadaan käyttää mainittuihin
tarkoituksiin meidän tai yhteistyökumppaniemme toimesta. Voitte koska tahansa peruuttaa
suostumuksenne ilmoittamalla siitä kirjallisesti meille. Ilmoitus on lähetettävä sähköpostitse
osoitteeseen contactcenter@collector.fi. Teillä on oikeus pyynnöstä saada maksuttomasti
kerran vuodessa tieto henkilötiedoista, jotka olemme teistä rekisteröineet. Mikäli ne ovat
virheellisiä, epätäydellisiä tai tarpeettomia, on teillä oikeus pyytää, että tiedot korjataan tai
poistetaan.
Ottakaa
silloin
yhteys
Collectoriin
sähköpostitse
osoitteeseen
contactcenter@collector.fi
14. VALVONTA, VALITUKSET JA ERIMIELISYYDET
Mikäli olette tyytymätön Collectorin toimintaan, voitte kääntyä Collectorin asiakaspalvelun
puoleen sähköpostitse osoitteeseen contactcenter@collector.fi tai suullisesti puhelimitse
numeroon 020-743 4917. Voitte myös ottaa yhteyttä Collectorin valitusasioista vastaavaan
osastoon sähköpostitse osoitteeseen complaints@collector.fi, tai puhelimitse 020-743 4917.
Collector pyrkii toimimaan Kuluttajaviraston ohjeiden mukaisesti. Mahdollisten kysymysten
osalta voitte ottaa yhteyttä Kuluttajaneuvontaan puh. 071 873 1901. Riita-asioissa voitte
kääntyä Kuluttajariitalautakunnan puh. 029-566 5200 tai yleisen tuomioistuimen puoleen.
Mikäli tilinhaltijalla ei ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin
käräjäoikeudessa.
15. SAATAVAN SIIRTO
Collector pidättää itsellään oikeuden siirtää, lainata tai pantata luottosaatavan kolmannelle
osapuolelle.
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