
STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTINFORMATION

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare

Adress

E-post

Webbadress

Constito AB 5591261358

Regeringsgatan 38, 111 56 Stockholm

hello@billender.com

www.billender.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit Konto- eller delbetalningskredit som kan
användas för delbetalning av
kreditköpsfakturor från tjänsten Billender.

Det sammanlagda kreditbeloppet Det sammanlagda kreditbeloppet varierar
baserat på beloppet av de kreditköpsfakturor
kredittagaren väljer att delbetala med
kontokrediten. Kreditutrymmet bestäms genom
en kreditprövning vid varje nytt kreditköp för
delbetalning.

Villkoren för kreditutnyttjandet Kredittagaren kan använda krediten för att
betalning av kreditköpsfakturor från tjänsten
Billender förutsatt att det sammanlagda
kreditbeloppet godkänns. Krediten lyfts i
samband med att ett köp till motsvarande
belopp har beviljats och genomförts.

Kreditavtalets löptid Kreditavtalet löper på obestämd tid.

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

Det lägsta godkända avbetalningen per månad
1/36 av det totala kreditbeloppet, dock lägst 50
kr. Antalet betalningar baseras därmed på
storleken av inbetalningarna.
Kreditköpsfakturan på lägst belopp betalas av
först.

Det totala belopp som du ska betala Det totala beloppet som ska betalas anges på
den betalingsavin som månadsvis skickas till
kredittagaren. Det totala beloppet består av
kapital, ränta, samt eventuellt avgifter.

3. Kreditkostnader

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

Ränta f.n. 0 %

Administrativ avgift 39 SEK

Uppläggningsavgift 0 SEK

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.

Effektiv ränta för ditt kreditavtal med
kontovillkor är 29,67 % baserat på ett
representativt exempel vid delbetalning av en
kreditöpsfaktura på 3 000 SEK som avbetalas
under 6  månader och där varje delbelopp är
539 kronor. Totalkostnad är 3 234 SEK.



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?

☐Ja☑Nej

☐Ja☑Nej

Andra kostnader i samband med kreditavtalet Kredittagaren betalar en månatlig
administrationsavgift per kreditköpsfaktura
som delbetalas så länge skuld finns.

Kostnader i samband med försenade betalningar Förseningsavgift, påminnelseavgifter,
inkassoavgifter och dröjsmålsränta (fn 36 %
kan påföras försenade betalningar.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt ☑Ja☐Nej

Kredittagaren har rätt att när som helst
förtidsbetala kvarvarande skuld.

Förtidsåterbetalning Ja, hela eller delar av krediten kan återbetalas i
förtid när som helst.

Sökning i en databas Kreditkontroll görs genom kontroll mot externt
kreditupplysningsföretag.

När kreditgivaren genomför kreditkontroll med
hjälp av externt kreditupplysningsföretag
kommer kredittagaren få information om vilket
bolag uppgifterna lämnats från.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal Kunden kan begära en kostnadsfri kopia på
utkastet till kreditavtal.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

a) Beträffande kreditgivaren

Registrering Constito AB är registrerat hos Bolagsverket
med organisationsnummer 5591261358.

Den berörda tillsynsmyndigheten Constito AB  står under Finansinspektionens
tillsyn.

b) Beträffande kreditavtalet

Utnyttjande av ångerrätten Enligt Konsumentkreditlagen har du som
kredittagare ångerrätt av ditt kreditavtal.
Ångerfristen är 14 dagar och räknas från den
dag då avtalet och dess villkor är dig tillhanda.
Ångerrätten utnyttjas genom att kredittagaren
skickar skriftligt till hello@billender.com

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet
och/ eller behörig domstol

Svensk lag ska gälla för och tillämpas vid tvist i
anledning av Kreditavtalet. Svensk domstol är
behörig att lösa en eventuell tvist i anledning av
krediten.



Språkordning Information och avtalsvillkor lämnas på
svenska.

c) Beträffande prövning

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

Constito AB  hanterar klagomålen enligt
Finansinspektionens Allmänna Råd (FFFS
200223 om klagomålshantering avseende
finansiella tjänster till konsumenter. Är
kredittagaren missnöjd kan han/hon även
vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden,
Box 174, 101 23 Stockholm eller
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97
Stockholm.


