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Kortinhaltija – Luonnollinen henkilö, jolle Tilinhaltija on myöntänyt oikeuden Tilinhaltijan
lukuun kuormittaa Tilinhaltijan Luottotiliä, ja joka on vastaanottanut Stadium Team Sales
Kortin kytkettynä Tilinhaltijan Luottotiliin.
Luotonantaja – Collector Bank AB, SE556597-0513, Box 11914, 404 39 Göteborg,
Ruotsi. Rekisteröidyn tavaramerkin ”Walley” haltija.
Luottoraja – Tilivelan kulloinkin voimassa oleva maksimisumma Luotonantajan
Tilinhaltijalle myöntämän luoton mukaisesti.
Luottotili – Tili sovitulla Luottorajalla, johon sisältyy yhteissumma ostoista, koroista,
maksuista, kustannuksista ym., jotka rasittavat Luottotiliä. Tiliä voidaan käyttää niiden
Stadiumin tavaroiden ja palveluiden maksuun niissä myyntikanavissa, joissa on
mahdollista maksaa Luottotilillä. Tilinhaltijalla on myös mahdollisuus tallettaa varoja
tavaroiden ja palveluiden ostoa varten Stadiumissa niissä myyntikanavissa, joissa on
mahdollista maksaa Luottotilillä.
Luottotilisopimus – Tilinhaltijan ja Luotonantajan välinen sopimus, josta nämä yleiset
ehdot muodostavat osan, Luottotilistä, joka antaa Tilinhaltijalle oikeuden Stadiumin
luottoon sovit-tuun Luottorajaan asti.
Maksutili – Tili ilman luottoa, jolle Tilinhaltijalla on mahdollisuus tallettaa varoja
Stadiumin tavaroiden ja palveluiden ostoa varten niissä myyntikanavissa, joissa
on mahdollista maksaa Luottotilillä. Maksutilin avaamista varten vaaditaan,
niin kuin Luottotilin osalta, että Tilinhaltija solmii vastaavan Luottotiliä koskevan
Luottotilisopimuksen. Mitä näissä yleisissä ehdoissa määrätään, koskee soveltuvin osin
myös Maksutiliä.
Pääomavelka – Luottotilin kaikkien ostosten yhteenlaskettu summa, pois lukien näiden
yleisten ehtojen mukaan määräytyvät korot ja maksut.
Stadium – Stadium Oy, 1515574–2, Sinimäentie 8, 02630 Espoo tai muu Stadiumkonserniin kuuluva yhtiö.
Stadium Team Sales – Stadiumin osasto yhdistyksille.
Stadium Team Sales Kortti – Tilinhaltijan Luottotiliin yhdistetty erityisesti soveltuva ja
profiloitu kortti (ei Mastercard/Visa), jota Kortinhaltija Tilinhaltijan lukuun voi käyttää Stadiumin tavaroiden ja palveluiden maksuun niissä myyntikanavissa, joissa on mahdollista
maksaa Luottotilillä.
Tilinhaltija – Yhdistys (Stadium Team Sales asiakas), jolle on myönnetty Luotonantajan
Luottotili.
Tilivelka – Tilinhaltijan Luottotilin yhteenlaskettu velka, sisältäen Luottotiliä kuormittavat
kaikki ostokset sekä näiden yleisten ehtojen mukaan määrätty korko ja maksut.
1. LUOTONANTAJA JA MAKSUNSAAJA
1.1
Collector Bank AB on Luotonantaja, joka tarjoaa maksuvaihtoehtoja näiden yleisten
ehtojen mukaan. Luotonantaja on rekisteröidyn tavaramerkin ”Walley” haltija ja harjoittaa
toimintaa kyseisen tavaramerkin alla. Stadium on luovuttanut oikeuden maksujen
perimiseen Luoton-antajalle. Siten maksut voidaan velvoitteesta vapauttavin vaikutuksin
tehdä yksinomaan Luotonantajan osoittamalle tilille.
2. STADIUM TEAM SALES LASKU
2.1
Voit maksaa Stadium Team Salesilta tekemäsi oston Stadium Team Sales Laskulla
niissä myyntikanavissa, joissa se on mahdollista. Valitsemalla Stadium Team Sales
Laskun vah-vistat, että olet tutustunut näihin yleisiin ehtoihin, hyväksyt ne ja sitoudut
noudattamaan niitä. Laskun maksuaika on 30 päivää. Sähköpostilaskuun lisätään
2,95 euron laskutusmak-su, ja postitse toimitettavaan laskuun lisätään 2,95 euron
laskutusmaksu (laskutustapa riippuu myyntikanavasta, eikä sitä voi valita). Maksu tulee
suorittaa Luotonantajalle laskussa mainitulle tilille, ja summan tulee olla Luotonantajan
käytettävissä viimeistään laskun eräpäi-vänä. Jos maksat Stadium Teams Sales Laskun
viimeistään eräpäivänä, laskutusmaksun lisäksi ei veloiteta muita lisäkuluja tai -maksuja.
2.2
Jos valitset maksutavaksi Stadium Team Sales Laskun, saat erillisen laskun jokaisesta
Stadium Team Salesilta tekemästäsi ostosta.
3. LUOTTOTILISOPIMUS
3.1
Hakemus Luottotilisopimuksesta tulee tehdä Stadium liikkeessä Stadium Team Sales
osastolla.
3.2
Allekirjoittamalla hakemuksen Luottotilisopimuksesta Tilinhaltija hyväksyy nämä
yleiset ehdot sekä sitoutuu noudattamaan niitä siinä tapauksessa, että hänen
hakemuksensa hyväksytään. Lisäksi Tilinhaltija vahvistaa, että hän on tutustunut
näihin yleisiin ehtoihin ja ymmärtänyt niiden sisällön. Mikäli Luotonantaja arvioituaan
luottohakemuksen ja tarkistettu-aan luottotiedot pitää Tilinhaltijaa luottokelpoisena,
Luottotili avataan ja Luottoraja myönne-tään Tilinhaltijalle. Myönnettyä Luottorajaa ei
saa ylittää. Luotonantaja pidättää oikeuden yhteisymmärryksessä Stadiumin kanssa
milloin vain laskea Tilinhaltijan Luottorajaa, mikäli Luotonantaja tai Stadium katsoo
sen tarpeelliseksi. Mikäli Tilinhaltijaa luottokelpoisuuden arvioinnin jälkeen ei pidetä
luottokelpoisena, voi Luotonantaja yhteisymmärryksessä Sta-diumin kanssa myöntää
Tilinhaltijalle Maksutilin.
3.3
Luottotilisopimus tulee voimaan ja osapuolia sitovaksi, kun Tilinhaltija on
allekirjoittanut ja Luotonantaja yhteisymmärryksessä Stadiumin kanssa on hyväksynyt
luottotilihakemuksen.
3.4
Luotonantosopimuksen nojalla Tilinhaltija voi hyödyntää tililuottoaan sovittuun
Luottorajaan asti. Tilinhaltija voi Luottotilisopimuksen solmimisen jälkeen hakea
Luottorajan nostamista. Päätös annetaan suoritetun luottoarvioinnin jälkeen.
Tililuottoa voidaan käyttää Stadiumin tavaroiden ja palveluiden maksamiseen niissä
myyntikanavissa, joissa on mahdollista mak-saa Luottotilillä. Tililuottoa ei voi käyttää
muiden yritysten tavaroiden tai palveluiden maksa-miseen.
3.5
Huomautus veloitetusta summasta tulee tehdä Luotonantajalle heti havaitsemisen
jälkeen ollakseen pätevä.

4. STADIUM TEAM SALES KORTIT
4.1
Luottotiliin kytketään yksi tai useampi Stadium Team Sales Kortti. Tilinhaltijan
hyväksynnän jälkeen rekisteröidään ne Kortinhaltijat, jotka vastaanottavat Stadium Team
Sales Kortin, joka kytketään Tilinhaltijan Luottotiliin.
4.2
Tilinhaltija voi milloin tahansa poistaa Kortinhaltijan käyttöoikeuden Luottotiliin.
Tilinhaltija vastaa sellaisen Kortinhaltijan poistamisesta rekisteristä, jolla ei enää ole
oikeutta käyttää Luottotiliä.
4.3
Tilinhaltijalla on suhteessa Luotonantajaan täysi vastuu kaikista Luottotilisopimuksen
perus-teella suoritetuista ostoista, riippumatta siitä, onko niiden tekijä Tilinhaltija tai
Kortinhaltija, samoin kuin maksuvelvollisuudesta Luotonantajalle mukaan lukien
Luottotilille näiden yleisten ehtojen mukaisesti kertyneet korot ja maksut.
5. VAROJEN TALLETTAMINEN LUOTTOTILILLE/MAKSUTILILLE
5.1
Tilinhaltija, jolla on Luottotili tai Maksutili käytössä, voi tallettaa varoja Luotonantajan
osoitta-malle tilille Stadiumin tavaroiden ja palveluiden ostamista varten niissä
myyntikanavissa, joissa on mahdollista maksaa Luottotilillä.
5.2
Mikäli Luottotilillä on varoja maksun ajankohtana, katetaan maksu ensi sijassa
Luottotilillä olevilla varoilla. Muussa tapauksessa maksu lisätään Tilivelkaan.
5.3
Maksutiliä voidaan käyttää ostoihin ainoastaan siinä määrin kuin tilillä on varoja
kattamaan kyseinen osto.
5.4
Luottotilillä/Maksutilillä olevia varoja ei katsota Luotonantajalle kuuluviksi varoiksi.
5.5
Tilinhaltijalla ei ole oikeutta korkoon Luottotilillä/Maksutilillä olevien varojen suhteen.
5.6
Tilinhaltijalla on oikeus milloin vain saada tieto tilillä olevista varoista sekä määrätä
Luotonan-taja suorittamaan Tilinhaltijalle Luottotilillä/Maksutilillä olevat Tilinhaltijan varat.
Kyseisessä tilanteessa Tilinhaltijan tulee olla yhteydessä Luotonantajaan.
6. LUOTTOTILIN ASIATON KÄYTTÖ
6.1
Tilinhaltija vastaa siitä, että se välittömästi epäillessään tai saadessaan tiedon Luottotilin
asiattomasta käytöstä, sulkee heti sen Stadium Team Sales Kortin tai sen Tilinhaltijan
pää-syn Luottotilille, jota asiaton käyttö koskee.
7. TARKASTUKSET
7.1
Tilinhaltija hyväksyy, että Luotonantaja tarkastaa hänen luottotietonsa luottohakemuksen
käsittelyn yhteydessä ja ymmärtää sekä hyväksyy, että Stadium, arvioidakseen
Luottotilin kelpoisuutta maksuvälineenä, voi tarkistaa ajankohtaisesta rekisteristä
maksun yhteydessä, onko Luottotilillä katetta.
8. LASKUTUS
8.1
Kaikki Luottotilin ostot edelliseltä kuukaudelta lasketaan yhteen ja laskutetaan
seuraavan kuukauden aikana. Mikäli Luottotilillä on edellisen kuukauden aikana tehty
ostoja, lähettää Luotonantaja seuraavan kuukauden aikana laskun, josta ilmenee
ajankohtainen Tilivelka tai ajantasainen saldo. Kohdan 18 hinnaston mukainen
laskutusmaksu laskutetaan lähetettyä laskua kohden. Mikäli Tilivelkaa on, voi Tilinhaltija
valita, maksaako hän koko laskutettavan summan kerralla vai 12 yhtä suuressa,
kuitenkin vähintään 5 euron suuruisessa kuukau-sierässä viimeisestä ostosta lukien niin,
että kuukausierä sisältää aina kohdan 18 hinnaston mukaisen koron ja laskutusmaksun.
Mikäli velan pääoma alittaa 5 euroa, tulee koko velka maksaa kerralla. Mikäli koko
laskutettava summa maksetaan kuukauden kuluessa viimei-sestä ostoksesta,
veloitetaan ainoastaan laskutusmaksu, ei korkoa.
8.2
Maksu suoritetaan Luotonantajan osoittamalle laskusta ilmenevälle tilille, ja summan
tulee olla Luotonantajan käytettävissä viimeistään laskusta ilmenevänä eräpäivänä.
Tilivelka vähe-nee ainoastaan, mikäli maksu on suoritettu Luotonantajan ohjeiden
mukaisesti. Tilinhaltijan sopimus maksusta Stadiumin tai muun osapuolen kanssa ei
vaikuta Tilivelkaan. Luotonanta-jalla on oikeus kohdistaa maksu korolle, maksuille,
kuluille ja pääomalle tässä järjestyksessä. Luotonantaja pidättää oikeuden kuitata
Tilinhaltijalta olevan saatavansa Luottotilillä/Maksutilillä olevista varoista.
8.3
Tilinhaltijalle lähetetään kuukausittain lasku edellisen kuukauden aikana Maksutililtä
tehdyistä ostoista sekä tieto Maksutilin ajankohtaisesta saldosta. Kohdan 18 hinnaston
mukainen laskutusmaksu laskutetaan lähetettyä laskua kohden. Laskutusmaksu
veloitetaan Maksutilil-tä.
9. KOROT JA MAKSUT
9.1
Tilinhaltija on velvollinen maksamaan laskutusmaksun kutakin laadittua laskua kohden
Luo-tonantajalle. Laskutusmaksut on ilmoitettu kohdan 18 hinnastossa ja veloitetaan
Luottotililtä/ Maksutilitä laskutuksen yhteydessä.
9.2
Tilinhaltijan tulee maksaa korkoa Pääomavelasta kohdan 18 hinnaston mukaan
määräytyvän vuosittaisen korkokannan mukaan. Korko laskutetaan kuukausittain, ja se
lasketaan lasku-tusajankohdan mukaisen Pääomavelan mukaan.
9.3
Tilinhaltija on myös velvollinen maksamaan muita korkoja ja maksuja Luotonantajalle
sen mukaan, mitä näissä yleisissä ehdoissa määrätään. Korot ja maksut veloitetaan
kohdan 18 hinnaston mukaisesti. Tämän kohdan mukaiset korot ja maksut veloitetaan
Luottotililtä siinä kuussa, jossa ne syntyvät.
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