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Kreditgiver 
Kreditgiver er Shopping4net AB, CVR-nr. 556823-3604, 
Mediavägen 4, 43891 Landvetter, Sverige (herefter benævnt 
”Kreditgiveren”).  

Kredittager 

Den som bevilges kredit i overensstemmelse med disse 
vilkår benævnes herefter ”Kredittageren”.  

Kreditvurdering 

Kredit bevilges efter særlig kreditvurdering, ved hvilken 
kreditoplysninger kan indhentes. Kreditgiveren har også ret 
til, under kredittens gyldighedsperiode, at indhente 
kreditoplysninger i overensstemmelse med 
kreditoplysningsloven. Kredittageren giver med sin signering 
af kreditansøgningen sin godkendelse til at Kreditgiveren 
udfører kreditvurdering og indhenter kreditoplysninger 
vedrørende Kredittageren.  

Anvendelse af kreditten og betalingsansvar 

Kreditten gælder for handel på Shopping4net. Kredittageren 
er ansvarlig for og indvilger i at betale skylden, påløbne og 
debiterede renter og afgifter samt omkostninger i forbindelse 
med kreditten.  

Kreditgrænser 
Kreditansøgning vedrører normalt en kredit på 8 000 kroner. 
Kreditgiveren forbeholder sig retten til at begrænse 
kreditbeløbet. Forudsat at kontoen forvaltes kan 
Kreditgiveren, medmindre andet er aftalt, gradvist forhøje 
kreditten op til den angivne kreditgrænse uden fornyet 
ansøgning. Ved bestillinger på mere end 10.000 kroner kan 

en højere kreditgrænse bevilges. Kreditgiveren forbeholder 
sig også ret til at sænke en tidligere bevilget kredit.  

Renter og afgifter 
Renten er p.t. 1,77% per måned og beregnes på nuværende 
gæld den sidste i måneden. Dette svarer til en årsrente på 
p.t. 21,24%. En meddelelse gebyr p.t. 39 kroner vil blive 
tilføjet. Renten og afgiften svarer til en effektiv årsrente på 
på p.t. 24,89%.  
 
Effektiv rente ovenstående er baseret på et eksempelkøp på 
3 000 DKK med en løbetid på tre (3) måneder, total til at 
betale 3 169 DKK.  
 
Kreditgiveren har ret til at ændre renten pga. kreditpolitiske 
beslutninger, ændringer i låneomkostningerne eller andre 

omkostninger der er opstået efter datoen for disse vilkår, og 
som Kreditgiveren ikke med rimelighed har kunnet forudse 
da kreditaftalen blev indgået. Kreditgiveren kan til enhver tid 
beslutte at indføre eller forhøje afgifter for kreditten i den 
udstrækning nye omkostninger er tilkommet eller øget for 
den handling som afgiften skal dække. Ændring(er) af renter 
og afgifter meddeles Kredittageren.  

Betaling 
På kontoudtoget som Kredittageren modtager hver måned 
fremgår det laveste beløb med hvilket betaling skal ske til 
Kreditgiveren den sidste hverdag i hver måned. Den 
månedlige indbetaling skal udgøre mindst 1/24 af den 
nuværende gæld per måned. Gennemførte indbetalinger 
afregnes i første omgang mod ved betalingsøjeblikket 
påløben rente og afgifter. Kredittageren har ret til helt eller 

delvis at afbetale kreditten før tid uden ekstra omkostninger.  

Udebleven betaling 
Ved forsinket betaling samt ved indbetaling af en sum der er 
mindre end beløbet for den laveste indbetaling i 
overensstemmelse med kontoudtoget debiteres en 
forsinkelsesafgift på p.t. 100kr. samt en påmindelsesafgift 
på p.t. 100kr. for hver betalingspåmindelse. Omkostninger 
for eventuelle inkassohandlinger debiteres i 
overensstemmelse med gældende lovgivning og påløben 
rente/afgift kapitaliseres. I tilfælde af forsinket betaling på 
mere end en måned samt hvis det skyldige beløb er større 
end 1/24 af den samlede gæld har Kreditgiveren ret til at 

opsige hele kreditten til betaling før tid. Det samme gør sig 
gældende hvis det står klart at Kredittageren undlader at 
betale, modsætter sig betaling, skjuler ejendele eller på 
anden vis undgår at betale sin gæld, eller hvis Kredittageren 
på anden måde er væsentlig forsinket med betalingen.  
Ved opsigelse af kreditten gælder en opsigelsesperiode på 
fire uger fra det tidspunkt Kreditgiveren giver meddelelse 
herom til Kredittageren via anbefalet brev om opsigelse. 
Kredittageren er dog ikke skyldig at betale før tid hvis 
Kredittageren før udgangen af opsigelsesperioden betaler 
det skyldige beløb, alternativt opstiller godkendt sikkerhed 
for kreditten.  

Ændrede vilkår 

Udover retten til at ændre renter og afgifter har 
Kreditgiveren ydermere ret til løbende at ændre de øvrige 
vilkår. Ændring(er) af vilkår meddeles Kredittageren.  

Adresseændring m.m. 

Kredittageren skal omgående meddele Kreditgiveren 
ændring af navn, adresse eller anden omstændighed som 
kan antages at påvirke forholdet mellem Kredittageren og 
Kreditgiveren.  

Overførelse af fordring(er) 
Kreditgiveren har ret til at overføre og/eller pantsætte sin 

fordring på Kredittageren.  

Personoplysninger 
Kreditgiveren er ansvarlig for behandlingen af de 
personoplysninger som meddeles ved kreditansøgningen. 
Personoplysningerne bliver registreret og behandlet i 
forbindelse med kreditansøgning, kreditvurdering samt ved 
administrering af kreditten. Personoplysningerne vil også 
blive behandlet med det formål at opretholde 
kunderelationen, samt med henblik på markedsføring af 
Kreditgiveren og dennes samarbejdspartnere for forvaltning 
og gennemførelse af indgået aftale. Hvis du ønsker 
information om hvilke at dine personlige oplysninger der 
behandles af Kreditgiveren, hvis du ønsker at rette dine 
personoplysninger eller hvis du vil opsige modtagelse af 
direkte reklame fra os kan du begære dette ved at rette 

skriftlig henvendelse til Shopping4net AB, CVR-nr. 556823-
3604, Mediavägen 4, 43891 Landvetter, Sverige.  

Videregivelse af oplysninger jf. 
”Kreditupplysningslagen” (svensk 
kreditoplysningslov) (1973:1173) 
Oplysninger vedr. kreditten, misligholdte lån og 
kreditmisbrug kan af Kreditgiveren videregives til 
kreditoplysningsbureauer m.fl.  

Begrænsning af Kreditgiverens ansvar 

Kreditgiveren er ikke ansvarlig for skade(r) opstået som 
følge af lovgivning, myndighedshandlinger, krig, strejke, 
blokade, boykot, lockout eller anden lignende 
omstændighed. Forbeholdet i tilfælde af strejke, blokade, 
boykot og lockout gælder selvom Kreditgiveren er genstand 
for eller selv forårsager sådanne konflikthandlinger. Skade(r) 
som er opstået i andre tilfælde skal ikke erstattes af 
Kreditgiveren hvis denne har været normalt påpasselig. 
Kreditgiveren er ikke ansvarlig for indirekte skade(r), med 
mindre skaden er opstået som følge af grov uagtsomhed fra 
Kreditgiverens side. 


