Standardiserad Europeiska Konsumentkreditinformation
Informationen utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna
återger det erbjudande som kreditgivaren lämnar under nuvarande marknadsförhållanden. Observera att nedan angivna uppgifter kan påverkas av ändrade
marknadsförutsättningar.
1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare
Adress
Telefon
E-post
Webbadress

Tele2 Sverige AB (556267-5164) genom varumärket Comviq
Comviq, 106 66 Stockholm
0772-21 21 21
info@c omviq.se
www.comviq.se

4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt
Ja. Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar.
Uppsägning av kreditavtalet
Kreditavtalet är avslutat när Kredittagare har slutbetalt utnyttjad kontokredit.
Förtidsåterbetalning
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid.
Om Kredittagaren meddelar eller föranleder förtida uppsägning och betalning av
kvarvarande skuld är avtalet avslutat när kvarvarande skuld är betald.

Det sammanlagda kreditbeloppet
Maximal kreditgräns är 1200 kronor.

Sökning i en databas
Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller
inte, om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.
En prövning av Kredittagarens betalningsförmåga kommer att ske innan kredit
beviljas. Om prövningen leder till avslag kommer det att meddelas den sökande och
beslutet kan inte omprövas.

Villkor för kreditutnyttjande
Här anges när och hur pengarna ska lyftas.
Beviljat Kreditutrymme utnyttjas direkt när kund köper mobiltelefon och väljer
att betala utnyttjad kredit för mobilens kostnad genom saldoavbetalning från sitt
Comviq Kontantkort.

Rätt att få utkast till ett kreditavtal
Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal.
Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är
ovillig att ingå kreditavtalet med dig.
Kontakta Comviq enligt kontaktupgifter i punkt 1.

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit
Kontokredit. Krediten kan utnyttjas för köp av mobiltelefon via www.comviq.se.

Kreditavtalets löptid
Kreditavtalet löper till dess utnyttjad kontokredit är slutbetald.
Avbetalningar och, i förekommande fall, vilken ordning dessa ska fördelas
Utnyttjat kreditutrymme är priset för mobiltelefonen. Avbetalningsbelopp är det
utnyttjade kreditutrymmet delat på 12.
32 dagar efter att den mobiltelefon som kreditbeloppet avser har skickats till
kredittagaren sker den första saldoavbetalningen. Saldoavbetalning aviseras tre
dagar innan med angivande av tidpunkt för saldoavbetalning och med vilket belopp.
Exempel: Är det utnyttjade kreditutrymmet 1200 kr ska det betalas med 100 kr
per trettiodagarsperiod under 12 trettiodagarsperioder. (1200=12x100).
3. Kreditkostnader
Kreditränta eller andra kostnader
Kreditränta eller annan kostnad tillkommer inte så länge Kredittagaren sköter sina
saldoavbetalningar och blir debiterad månadsavbetalning på Kontantkortssaldot.
Ränta eller kostnader tillkommer inte heller under den tid Kredittagaren ges möjlighet att betala ikapp försenade betalning via saldoavbetalning.
Är det för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren
i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
• En försäkring som säkrar krediten, eller
• Någon annan kompletterande tjänst?
Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte
inkluderas i den effektiva räntan.
Nej, ingen försäkring.
Ja, för att kunna utnyttja krediterbjudandet och betala utnyttjad kredit genom
saldoavbetalning krävs att kredittagaren har ett Comviq Kontantkort.
Kostnader i samband med försenade betalningar
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och
försvåra möjligheterna att erhålla kredit.
Om saldoavbetalning inte kan ske föranleder Kredittagarens uteblivna betalning
förtida uppsägning av avtal och förtida betalning av kvarvarande skuld. Det tillkommer då en fakturaavgift när skuldbeloppet i form av en slutfaktura på papper
skickas till Kredittagaren.
Om Kredittagaren inte betalar slutfakturan kommer avtal och fordran att överlåtas
till inkassobolag som då kan debitera dröjsmålsränta, ersättning för påminnelse och
för inkassokrav. Om fordran måste drivas vid kronofogdemyndigheten eller domstol
debiteras även kostnader för detta.

5. Ytterligare information som ska lämnas vid
distansförsäljning av finansiella tjänster
a) Beträffande kreditgivaren
Registrering
Tele2 Sverige AB är registrerat i det svenska Bolagsverkets register under
organisationsnummer 556267-5164.
Den berörda tillsynsmyndigheten
Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad.
b) Beträffande kreditavtalet
Ångerrätt och utnyttjande av ångerrätten
Ja. Du har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar. Ånger meddelas till
Webbutikens kundsupport via någon av följande kontaktvägar:
E-post: support.webbutiken@tele2.com eller
Telefon: 031-734 32 00.
Retur skickas med rekommenderad försändelse så att den är spårbar till:
Comviq, Brightpoint, Vevgatan 18, 504 94 Borås.
Meddelad ånger får den verkan att Kreditavtalet upphör. Anledning till ånger
behöver inte uppges. Kredittagare är skyldig att returnera den mobiltelefon som
kreditavtalet avser om Kredittagaren har hämtat ut telefonen. Kredittagaren kommer
att erbjudas kontantbetalning eller faktureras telefonens pris med fakturaavgift om
telefonen inte har returnerats i väsentligen oförändrat skick till Comviq inom 14
dagar från Ånger.
Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol
Kreditgivaren har säte i Sverige och avtal ingås bara med kredittagare som är folkbokförda i Sverige. Svensk lag är tillämplig och svensk domstol behörig att pröva
tvist med anledning av kreditavtalet.
Språkordning
Information och avtalsvillkor lämnas på svenska och kommunikation sker på svenska.
c) Beträffande prövning
Förekomst av och tillgång till en mekanism för
klagomål och prövning utanför domstol
Vid klagomål välkomnas Kredittagaren att kontakta Comviq och be att klagomålet
behandlas av reklamationsansvarig. (Kontaktuppgifter enligt punkt 1.) Rådgivning
kan ges av de kommunala konsumentrådgivarna eller Konsumenternas Bank- och
finansbyrå (www.konsumenternas.se). Tvister kan utanför allmän domstol prövas i
Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).

