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Kredittgiver 
Kredittgiver er Shopping4net AB, org nr 556823-3604, 
Mediavägen 4, 43891 Landvetter, (heretter kalt 
”Kredittgiveren”).  

Kredittager  

Den som er bevilget kreditt i overensstemmelse med disse 
vilkårene kalles nedenfor ”kredittageren”.  

Kredittsjekk  

Kreditt bevilges etter særskilt kredittsjekk, der det kan bli 
aktuelt å hente inn kredittopplysninger. Kredittgiveren har 
også rett til å hente inn kredittopplysninger i løpet av 
kredittens gyldighetstid i samsvar med 
kredittopplysningsloven. Kredittageren gir i og med 
undertegning av kredittsøknad sin godkjennelse til at 
kredittgiveren utfører kredittsjekk og innhenter 
kredittopplysninger som angår kredittageren.  

Bruk av kreditten og betalingsansvar  

Kreditten gjelder for kjøp på Shopping4net. Kredittageren er 
ansvarlig for og påtar seg å betale gjelden, påløpte og 
debiterte renter og avgifter, samt kostnader i forbindelse 
med kreditten.  

Kredittgrenser  
Kredittsøknad omhandler normalt en kreditt på 8 000 
kroner. Kredittgiveren forbeholder seg retten til å begrense 
kredittbeløpet. Forutsatt at kontoen ikke misligholdes kan 
kredittgiveren, om ikke annet avtales, trinnvis øke kreditten 
opp til den angitte kredittgrensen uten fornyet søknad. Ved 
bestilling som overstiger 10 000 kroner kan en høyere 

kredittgrense bevilges. Kredittgiveren forbeholder seg også 
retten til å senke en tidligere bevilget kreditt.  

Renter og gebyrer  
Renten er for tiden 1,77 % per måned og beregnes på 
inneværende gjeld den siste i måneden. Dette tilsvarer en 
årsrente på for tiden 21,24 %. Et melding gebyr på for tiden 
45 kroner vil bli lagt til.  
Renten og gebyret tilsvarer en effektiv årsrente på for tiden 
27,95 %.  
Effektiv rente ovenfor er basert på følgende exsempel: 
innkjøp  med en totalsum på 3 000 kroner som betales på 
tre (3) måneder, total å betale 3 187 kroner.  
 
Kredittgiveren har rett til å endre renten p.g.a. 
kredittpolitiske beslutninger, endrede opplåningskostnader 

eller andre kostnader som er tilkommet etter datoen for 
disse vilkårene som kredittgiveren ikke rimeligvis har kunnet 
forutse ved kredittavtalens inngåelse. Kredittgiveren kan når 
som helst vedta å innføre eller øke gebyrer for kreditten i 
den utstrekning nye kostnader har tilkommet eller økt for 
det formål gebyret skal dekke. Endring av renter og gebyrer 
meddeles kredittageren.  

Betaling  
På kontoutdraget som kredittageren får hver måned framgår 
det laveste beløp som skal betales til kredittgiveren den siste 
hverdagen i hver måned. Månedsinnbetalingene skal beløpe 
seg til minst 1/24 av inneværende gjeld per måned. Utførte 
innbetalinger avregnes mot påløpte renter og gebyrer ved 
betalingstilfellet. Kredittageren har rett til å helt eller delvis 
løse inn kreditten i fortid uten ekstra kostnad.  

Uteblitt betaling  
Ved forsinket betaling og ved betaling som understiger 
laveste innbetaling ifølge kontoutdraget debiteres det et 
forsinkelsesgebyr på for tiden 35 kroner samt en 
påminnelsesavgift på for tiden 35 kroner for hver 
betalingspåminnelse. Kostnader for eventuelle inkassotiltak 
debiteres ifølge gjeldende lov, og påløpt rente/gebyr 
kapitaliseres. Ved forsinkelser med betaling på mer enn en 
måned og om forfalt beløp er høyere enn 1/24 av gjelden, 
har kredittgiveren rett til å si opp hele kreditten til betaling i 
fortid. Det samme gjelder om det står klart at kredittageren 
ved å videreselge gjenstander eller på annet vis unndrar seg 

fra å betale sin gjeld. Ved oppsigelse av kreditten gjelder en 
oppsigelsestid på fire uker fra det at kredittageren sender 
melding med rekommandert brev om oppsigelse til 
kredittageren. Kredittageren er dog ikke pliktig til å betale i 
fortid om kredittageren før utgangen av oppsigelsestiden 
betaler det beløp som har forfalt, alternativt stiller godtagbar 
sikkerhet for kreditten. Er kredittageren allerede tidligere 
befriet fra plikten til å betale kreditten i fortid i tråd med 
foregående setning, gjelder ikke de i foregående setning 
nevnte rettigheter for kredittageren.  

Endrede vilkår  

Foruten endrede renter og gebyrer har kredittgiver dessuten 
rett til å endre andre deler av disse vilkårene. Endring av 
vilkår meddeles kredittageren.  

Adresseendring mm  

Kredittageren skal omgående gi beskjed til kredittgiveren om 
eventuell endring av navn, adresse eller annen omstendighet 
som kan antas å påvirke forholdet mellom kredittageren og 
kredittgiveren.  

Overlatelse av krav  
Kredittgiveren har rett til å overlate og/eller pantsette sitt 
krav på kredittageren.  

Personopplysninger  

Kredittgiveren er ansvarlig for behandlingen av de 
personopplysninger som oppgis ved søknad om kreditt. 
Personopplysningene vil bli registrert og behandlet i 
forbindelse med kredittsøknad, kredittsjekk samt ved 
administrasjon av kreditten. Personopplysningene vil også 
behandles for å opprettholde kunderelasjonen og for 
markedsføring av kredittgiveren og dens samarbeidspartnere 
for håndtering og gjennomføring av inngåtte avtaler. Hvis du 
vil få informasjon om hvilke personopplysninger om deg som 
behandles av kredittgiveren eller om du vil begjære rettelse 
av personopplysninger eller stoppe utsendelse av 
direktereklame fra oss kan du skriftlig be om dette ved å 
skrive til Shopping4net AB, org nr 556823-3604, 
Mediavägen 4, 43891 Landvetter, Sverige.  

Videreformidling av opplysninger i tråd med 

kredittopplysningsloven  
Opplysninger om kreditten, betalingsforsømmelser og 
kredittmisbruk kan av kredittgiveren gis til 
kredittopplysningsselskap m fl.  

Begrensning av kredittgiverens ansvar  

Kredittgiveren er ikke ansvarlig for skade som skyldes lov, 
myndighetstiltak, krigshendelse, streik, blokade, boikott, 
lockout eller annen liknende omstendighet. Forbeholdet i 
tilfelle streik, blokade, boikott og lockout gjelder også om 
kredittgiveren er gjenstand for eller selv gjennomfører et 
slikt konflikttiltak. Skade som oppstår i andre tilfeller skal 
ikke erstattes av kredittgiveren om denne har vært normalt 
aktsom. Kredittgiveren er ikke ansvarlig for indirekte skade, 
om ikke skaden er forårsaket av kredittgiverens grove 
uaktsomhet. 


