VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT, KLINGEL
1. LUOTONANTAJAN HENKILÖLLISYYS JA YHTEYSTIEDOT
Luotonantaja

Klingel Suomi, Mail Order Finance GmbH, Suomen Sivuliike

Y-tunnus

Y-1910887-1

Osoite

Iso-Paavolankatu 2, 15520 Lahti

Puhelinnumero

09 4245 2220

Internet-osoite

www.klingel.fi

Sähköpostiosoite

asiakaspalvelu@klingel.fi

2. KUVAUS LUOTON PÄÄOMINAISUUKSISTA
Luottotyyppi

Jatkuva tililuotto.

Luoton kokonaismäärä

Normaalisti 800 euroa. Jos tilauksen summa on suurempi kuin
myönnetty luotto, voimme myöntää korkeamman
luottosumman, mutta pidätämme oikeuden rajoittaa
luottosummaa tiliasiakkuuden alussa, ks. Klingelin yleiset
luottoehdot, kohta 3.

Nostoa koskevat ehdot

Voit käyttää luottoasi ostoksiisi Klingelillä.

Luottosopimuksen voimassaoloaika

Luottosopimus on voimassa toistaiseksi.

Jos haluat maksaa laskusi erissä, tai jos laskua ei makseta, siirtyy
laskuun jäävä maksettava summa automaattisesti tilimaksuksi.
Tämä tarkoittaa sitä, että voit jakaa tilivelan maksusuoritukset
Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa maksut kohdistetaan
jopa 36 kuukaudelle. Tilin vähimmäisvähennys on 10 €
eri saatavien lyhentämiseen
kuukaudessa. Tili lyhentyy seuraavassa järjestyksessä: kulut,
maksut, korko ja tämän jälkeen tilin velkapääoma. Vanhimmat
velat maksetaan ennen uudempia velkoja.

Maksettava kokonaismäärä
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Maksettava kokonaissumma ilmoitetaan laskussa, joka
lähetetään sinulle joka kuukausi. Maksettava summa riippuu
myönnetyn ja käytetyn luoton määrästä sekä siitä, minkä
suuruisissa erissä haluat maksaa ostoksesi.

3. LUOTON KUSTANNUKSET

Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen sovellettavat
erisuuruiset lainakorot

Kuukausikorko, tällä hetkellä 1,65 %, veloitetaan kuukausittain,
ja se lasketaan tilin kokonaisvelkasaldolle kunkin kuukauden
viimeisenä päivänä. Vaihtuva vuosikorko on tällä hetkellä 21,7 %.

Todellinen vuosikorko

Tilin todellinen vuosikorko on 21,7 %, ja se on laskettu 400 euron
esimerkkiostokselle, joka maksetaan 12 kuukauden aikana 40
euron kuukausierin. Kokonaiskustannus on tällöin 485 euroa.
Ilmoitettu todellisen vuosikorko pätee, jos vaihtuva korko on
muuttumaton velan koko takaisinmaksuajan. Luoton
käyttäminen esimerkistä poikkeavalla tavalla johtaa joko
alhaisempaan tai korkeampaan todelliseen korkoon.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin
otettava luoton vakuudeksi vakuutus?

Ei.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin
tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus?

Ei.

Muut kustannukset

Ei muita kustannuksia. Luottokorko on ainoa tilistä aiheutuva
kustannus.

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja
luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan muuttaa

Vaihtuvaa korkoa voidaan muuttaa sinun haitaksesi, jos muutos
perustuu luottopoliittisiin päätöksiin, Klingelin muuttuneisiin
luotonantokustannuksiin tai muihin kustannusmuutoksiin, jotka
eivät olleet Klingelin ennakoitavissa luoton myöntämishetkellä.
Klingel tiedottaa muuttuneesta korosta ennen kuin uusi korko
astuu voimaan.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut

Jos maksuerää ei suoriteta ajallaan, veloitamme sovitun koron
lisäksi myös lakisääteisen maksumuistutusmaksun. Jos maksu
siirretään perintään, veloitamme lakisääteiset perintäkulut.
Maksamaton korko kapitalisoidaan (lisätään velan
kokonaismäärään) kuukausittain.

4. MUITA TÄRKEITÄ OIKEUDELLISIA NÄKÖKOHTIA
Peruuttamisoikeus
Sinulla on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa.

Kyllä.

Ennenaikainen takaisinmaksu
Sinulla on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti
takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.

Kyllä. Klingel pidättää kuitenkin oikeuden periä koron, joka on
muodostunut ajalta ennen velan ennenaikaista takaisinmaksua.

Haku tietokannasta

Luottotietojen tarkistamiseen käytetään Klingel-konsernin
sisäisiä tietokantoja sekä ulkoisen luottotietopalveluita tarjoavan
yrityksen tietokantoja. Jos ulkoinen luottotietopalveluiden
tarjoaja hylkää luottohakemuksen, asiakkaalla on oikeus saada
tietoonsa hakemuksen hylkäämisperusteet ja sen käsittelyssä
käytetty tietokanta.

Oikeus saada luottosopimusluonnos

Voit milloin tahansa ja ilman lisäkustannuksia saada kopion
voimassaolevista luottoehdoista. Ota tällöin yhteys Klingelin
asiakaspalveluun sähköpostitse (asiakaspalvelu@klingel.fi) tai
puhelimitse (09 4245 2220).

Ajanjakso, jonka ennen sopimuksen tekoa annettavat sitovat
luotonantajaa.

Nämä ehdot on laadittu 15.12.2018 ja ne ovat voimassa
toistaiseksi sillä edellytyksellä, ettei Klingel ole tehnyt
korkomuutosta ennen luottosopimuksen solmimista.
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5. RAHOITUSPALVELUJEN ETÄMYYNNIN YHTEYDESSÄ ANNETTAVAT LISÄTIEDOT
a) luotonantajan osalta
Rekisteröinti

Klingel Suomi on rekisteröity Kaupparekisteriin Y-tunnuksella Y1910887-1.

Valvova viranomainen

Klingelin luotonantoa valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

b) luottosopimuksen osalta

Peruuttamisoikeuden käyttö

Sinulla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla asiasta
Klingelille 14 päivän kuluessa luottosopimuksen solmimisesta tai
siitä päivästä, jolloin olet saanut luottoehdot sekä muut luottoa
koskevat tiedot, jos saat nämä tiedot vasta luottosopimuksen
solmimisen jälkeen. Sinun tulee pikimmiten tai viimeistään 30
päivän kuluessa siitä, kun olet ilmoittanut käyttäväsi
peruuttamisoikeuttasi, maksaa koko käyttämäsi luottosumma
sekä siitä kertynyt korko. Korko lasketaan siitä päivästä, josta
lähtien olet saanut luoton käyttöösi siihen päivään, jona
luottovelka on maksettu takaisin Klingelille.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen sinuun ennen
Suomen laki.
luottosopimuksen tekoa
Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai
toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke

Suomen lainsäädäntö ja Suomen oikeuslaitos, jollet itse jätä
asiaa käsiteltäväksi jonkin muun Euroopan talousalueeseen
kuuluvan maan tuomioistuimelle.

Kielijärjestelyt

Tiedonanto ja luottoehdot annetaan suomen kielellä. Kaikki
kommunikointi tapahtuu suomeksi.

c) oikeussuojan osalta

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja
oikeussuojamenettelyjen olemassaolo
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Valitukset tulee ensisijaisesti saattaa Klingelin asiakaspalveluun.
Voit myös saattaa riitatilanteet Kuluttajariitalautakuntaan, joka
on riita-asioissa ratkaisusuosituksia antava asiantuntijaelin,
osoitteeseen Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki. Lisätietoja
osoitteesta www.kuluttajariita.fi. Lautakunta käsittelee
ainoastaan kirjallisia valituksia. Valituksen aiheen on täytettävä
tietyt arvo- ja aikarajoitukset. Klingel sitoutuu avustamaan
lautakuntaa valituksen käsittelyssä.

