Betalningsalternativ

Faktura - Vi erbjuder i samarbete med klarna faktura, fakturering till privatpersoner och
Företag, med betalningsvillkor 14 dagar. En faktura kommer med posten och du betalar enkelt till
Bankgiro eller Plusgiro. Leverans mot faktura sker enbart till folkbokförd (privatpersoner) eller
registrerad (företag) adress. Kreditgränsen är flytande och beräknas innan köpet avslutas. Högsta
kreditgräns som medges är 50 000 kr både för privatpersoner och företag. Förenklad
kreditprövning utan kännedomskopia sker.
Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 50 kr. samt dröjsmålsränta med 2% per månad
+ gällande referensränta. Vid frågor rörande påminnelseavgift/räntor, kontakta Klarna.
Läs mer om tjänsten Fakturera mig!

Delbetalning - Vi erbjuder i samarbete med Klarna möjlighet till delbetalning i 3, 6, 12, 24 36 månader
för privatpersoner. Enkelt och smidigt! Du gör din ansökan om delbetalning här i kassan i samband med ditt köp. Du
får genast besked om din ansökan beviljats och vi kan hantera ditt köp omgående. Skulle din Ansökan inte bli beviljad
kan du välja ett alternativt betalningssätt. Orden levereras enbart till din folkbokförda adress.
Exempel på de olika fasta delbetalningsvillkoren som Klarna för närvarande erbjuder är följande:
Fast delbetalning

3 månader 6 månader 12 månader 24 månader 36 månader

Exempelbelopp

10 000 SEK 10 000 SEK 10 000 SEK

10 000 SEK

10 000 SEK

Uppläggningsavgift

49 SEK

69 SEK

149 SEK

299 SEK

299 SEK

Administrativ avgift

29 SEK

29 SEK

29 SEK

29 SEK

29 SEK

0%

0%

0%

9,99%

9,99%

8,45%

8,61%

9,44%

20,45%

19,19%

874,75 SEK

502,86 SEK

359,93 SEK

Kreditränta
Effektiv ränta (APR)
Delbetalningsbelopp

3378,67 SEK 1707 SEK

(minskar per månad)
Sammanlagt belopp

10136 SEK 10243 SEK

10497 SEK 12068,67 SEK 12957,50 SEK

att betala

Bank/Kreditkort - Hos oss betalar du snabbt och säkert dina produkter med Visa, MasterCard eller
EuroCard. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på Internet, 3D-Secure som
är speciellt framtagen för Internet-betalning av VISA och MasterCard. Samtliga transaktioner sker direkt vid
ordertillfället och skickas via SSL (Secure Sockers Layer), en krypterad linje med högsta säkerhet. Vi använder
Teller för inlösen.

