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1. KREDITGIVARENS/KREDITFÖRMEDLARENS NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER

Kreditgivare Collector Bank AB, org. nr.: 556597-0513 (“Kreditgivaren”) , registrerad innehavare av varumärket Walley

Adress Box 11914, 404 39 Göteborg

Telefon 010-161 00 50 

E-post teamsales@walley.se

Webbadress www.walley.se

Kreditförmedlare Stadium AB, org. nr. 556187-3299, med koncernbolag (”Stadium Team Sales”)

Adress 601 60 Norrköping 

Telefon 0771-499 499

E-post info@stadium.se

Webbadress www.stadium.se

2. BESKRIVNING AV HUVUDDRAGEN I KREDITPRODUKTEN

Typ av kredit Krediten utgör en blancokredit för köp av varor eller tjänster från med Kreditgivaren samarbetande säljföretag 
härefter kallad (”Säljföretaget”)

Det sammanlagda kreditbeloppet
Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till 
förfogande genom kreditavtalet.

Det sammanlagda kreditbeloppet är summan av de belopp som framgår av de orderbekräftelser Du erhåller 
från Säljföretaget. 

Villkoren för kreditutnyttjandet
Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

Krediten erhålles i samband med köp av varor och/eller tjänster från Säljföretaget. Den kredit du erhåller 
utgörs av anstånd med betalning av sådana varor/tjänster och kan lyftas i samband med köpet från Säljföre-
taget. 

Kreditavtalets löptid Kreditavtalet löper på obestämd tid tills det fulla kreditbeloppet är återbetalt. 

Avbetalningar och, i förekommande fall,  
i vilken ordning dessa ska fördelas

Beroende på vilken kreditmodell Du valt skall Du betala följande: 
Kreditkonto bas eller Faktura med delbetalning 
1/36 av den totala skulden i månaden, dock minst 50 kr. Kreditränta beräknas på det vid var tid utestående 
kreditbeloppet och skall erläggas månatligen  
Avgifter 
Avgifter läggs på skulden allteftersom de uppstår och skall erläggas i samband med den månatliga betalnin-
gen.  

Det totala belopp som du ska betala.
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och  
eventuella kostnader i samband med krediten.

Ränteburen delbetalning (konvertering från Stadium Faktura): 11 367 SEK. Beloppet är ett representativt 
exempel och är avhängigt av utnyttjad kredit. Av beloppet avser 10 000 SEK kreditbeloppet och 1 367 
SEK kreditränta och faktura/aviseringsavgifter. I detta exempel har man räknat med följande 
förutsättningar: en kredit om 10 000 SEK som delbetalas under tolv månader till 19,7 % kreditränta och 
med 19 SEK i fakturaavgift första månaden och 25 SEK i aviseringsavgift efterföljande månader. Belopp 
att betala per månad blir då 872-1023 SEK.

Krediten beviljas i form av betalningsanstånd för en vara 
eller en tjänst eller är kopplad till leveranser av specifika 
varor eller tillhandahållande av en tjänst 
Varans/tjänstens namn 
Kontantpris

Eftersom krediten endast erhålles för betalning av köp av varor och/eller tjänster från Säljföretaget, utgör den 
kredit du erhåller anstånd med betalning av sådana varor/tjänster. Varans/tjänstens namn framgår av order-
bekräftelse från Säljföretaget. Varans/tjänstens kontantpris framgår av orderbekräftelse från Säljföretaget.

3. KREDITKOSTNADER

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor
som gäller för kreditavtalet

Krediträntan är rörlig och kopplad till referensräntan STIBOR 90 (Stockholm interbank offered rate över 
90 dagar). Krediträntan uppgår för närvarande till STIBOR 90 plus 17 % per år. Om STIBOR 90 är negativ, 
ska referensräntan anses vara noll vid beräkning av krediträntan. Krediträntan följer upp- och 
nedgångar i referensräntan och justeras kvartalsvis. Krediträntan debiteras månadsvis och beräknas 
på vid var tid aktuell kontoskuld. Kreditgivaren lämnar information om justering av krediträntan på 
www.walley.se samt vid nästa avisering. Räntan får ändras i den utsträckning det motiveras av 
kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för kreditgivaren eller andra kostnadsförändringar 
som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades.

Effektiv ränta 
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det 
samlade kreditbeloppet.

Den effektiva räntan anges för att hjälpa  
dig att jämföra olika erbjudanden.

Den effektiva räntan utgörs av kreditkostnaden (kreditränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta 
beräknad på kreditbeloppet. Den effektiva räntans storlek är beroende av både kreditens storlek och dess 
löptid enligt följande. Andra kreditbelopp kan leda till högre effektiv ränta. 

Effektivräntan på ett kreditbelopp på 10 000 kr på 12 månader blir 28,4%. 

För beräkning av den effektiva räntan har hänsyn tagits till följande avgifter:  

Första fakturaavgift om 19 kr och därefter en aviavgift om 25 kr. 

Den effektiva räntan utgörs av kreditkostnaden (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta 
beräknad på kreditbeloppet. Den effektiva räntans storlek är beroende av både kreditbeloppets storlek och 
kreditens löptid enligt följande. 

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 kompletter-
ande tjänst? 

Nej, det är inte för erhållande av krediten, nödvändigt att ingå avtal om försäkring.  
Ja, det är för erhållande av krediten, nödvändigt att ingå avtal om köp av varor/tjänster med Säljföretaget.  

HÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

Andra kostnader i samband med kreditavtalet Första fakturaavgift om 19 kr och därefter en aviavgift om 25 kr per avisering

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband 
med kreditavtalet

Kreditgivaren äger rätt att meddela ändring av en avgift minst två månader innan ändringen börjar gälla. 
Ändring som är till fördel för Dig får tillämpas omedelbart.  

Kostnader i samband med försenade betalningar. 
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. 
tvångsförsäljning) och försvåra möligheterna till att erhålla kredit.

Om betalning inte sker i rätt tid kommer Du att påföras en förseningsavgift på 95 kronor. Du 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 Du även att debiteras påminnelseavgift, inkassoavgift-
er, avgifter till kronofogdemyndigheter och domstolar i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. 

4. ANDRA VIKTIGA RÄTTSLIGA ASPEKTER

Ångerrätt 
Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

Ja

Förtidsåterbetalning 
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.

Du har rätt att när som helst återbetala hela kreditbeloppet i förtid.

Kreditgivaren har rätt till kompensation vid förtidsåterbetalning Vid förtidsbetalning skall du betala ränta och andra kostnader fram till och med förtidsbetalningen men inte för 
tiden därefter. 
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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.

Du har rätt att utan dröjsmål och utan avgift få information om att en kreditansökan avslagits p g a uppgifter I 
en databas. 

Rätt att få ett 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 kredit-
givaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingåkreditavtalet 
med dig.

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. 

Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som up-
pkommit innan avtalet ingåtts

Denna information utgör inte ett bindande anbud om kredit.

5. YTTERLIGARE INFORMATION NÄR DET GÄLLER DISTANSFÖRSÄLJNING AV FINANSIELLA TJÄNSTER

a) Beträffande kreditgivaren

Registrering Collector Bank AB, med org.nr: 556597-0513 är registrerat hos Bolagsverket samt hos Skatteverket.

Den berörda tillsynsmyndigheten Kreditgivaren står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon 08-787 80 00. 

b) Beträffande kreditavtalet

Utnyttjande av ångerrätten Du har rätt att ångra att du ingått kreditavtal med oss inom 14 dagar från den dag så kreditavtalet ingicks. 
Meddelande om att du ångrar avtalet om kontokredit skall ske till Kreditgivaren på ovan angiven adress.  
Om du utövar din ångerrätt, ska du snarast och senast inom 30 dagar från den dag då du lämnade eller 
sände ditt ångermeddelande till Kreditgivaren, betala tillbaka det belopp som erhållits från Kreditgivaren, med 
tillägg för upplupen ränta på beloppet. Räntan ska utgå från och med den dag då du fick tillgång till krediten 
till och med den dag då den återbetalas. För det fall återbetalning inte sker inom ovan angiven tid, utgår 
dröjsmålsränta om 2,5 % per månad från tidpunkten för återbetalning tills full återbetalning sker. Kreditgivaren 
ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då Kreditgivaren tog emot ditt meddelande om att kredit 
avtalet frånträds, betala tillbaka de avgifter som du har betalat med anledning av krediten. 

Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för att 
upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks

Svensk lag gäller för kreditavtalet. 

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/
eller behörig domstol

Det framgår av villkoren för kreditavtalet att tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av kreditavtalet skall 
avgöras av allmän domstol. 

Språkordning Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. Med ditt samtycke har vi för avsikt att under kreditavtalets 
löptid kommunicera på svenska. 

c) Beträffande prövning

Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och 
prövning utanför domstol

Du kan vid missnöje med Kreditgivarens hantering också vända dig till Klagomålsansvarig på Collector Bank 
AB på tfn +46 (0)10-161 00 00, till Finansinspektionen på tfn 08-787 80 00 och vid tvister till ARN (Allmänna 
reklamationsnämnden) på tfn 08-555 017 00 eller till allmän domstol. 
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