
EHDOT Shopping4net Asiakastili 
2018-06-14 

Luoton antaja  
Luotonantaja on Shopping4net AB, org nr 556823-3604, 
Mediavägen 4, 43891 Landvetter, (alla ”Luoton antaja”).  

Luoton ottaja  

Henkilöä, jolle myönnetään luotto näiden ehtojen 
mukaan, kutsutaan alla ”luoton ottajaksi”.  

Luottotietojen tarkistus  

Luotto myönnetään luottotietojen tarkistuksen jälkeen. 
Luoton antajalla on myös luoton voimassaoloaikana 
oikeus tehdä luottotietojen tarkistus luottotietolain 
mukaan. Luoton ottaja antaa allekirjoittaessaan 
luottohakemuksen hyväksymisensä siihen, että Luoton 
antaja tekee tarkistuksen ja hakee luottotiedot 
Luottokunnasta Luoton hakijaa koskien.  

Luoton käyttö ja maksuvastuu  

Luotto koskee ostoksia Shopping4netissä. Luoton 
ottajalla on vastuu ja tehtävä maksaa velka, kertyneet 
ja veloitetut korot ja muut maksut jotka kuuluvat 
luottoon.  

Luottorajat  
Luottohakemus koskee normaalisti 300 euron luottoa. 
Luoton antajalla on oikeus rajoittaa luoton määrää. 
Olettaen, että maksut hoidetaan, voi Luoton antaja, js 
muita syitä ei ilmaannu, asteittain nostaa luottorajaa 
ilman uutta hakemusta. Tilauksissa, joiden arvo ylittää 
1000 €, voidaan korkeampi luottoraja myöntää. Luoton 
antaja pidättää oikeuden alentaa jo myönnettyä 
luottorajaa.  

Korot ja maksut  
Korko on tällä hetkellä 1,77 % per kuukausi ja lasketaan 
jäljellä olevalle velalle kuun viimeisenä päivänä. Tämä 
vastaa vuosikorkoa 21,24%. Laskuun lisätään 
laskutuslisä 2,90€. 
Korko ja maksut vastaavat silloin tehokasta vuosikorkoa 
20,16%.  
Oston summan ollessa 300€ käteismaksulla käsittää 
täten luottomaksun, eli siis korkojen, maksujen ja 
muiden kulujen yhteissumman, kolmen (3) kuukauden 
aikana, jonka Luoton ottajan tulee maksaa luotosta, 
joka vastaa luottoa 319,30€.  
 
Luoton antajalla on oikeus muuttaa korkoa 
luottopoliittisen päätöksen johdosta, muuttuneiden 

luottomaksujen vuoksi tai muiden maksujen vuoksi joita 
syntyy luoton myöntämisen jälkeen ja joita Luoton 
antaja ei voinut kyetä ennustamaan luottoa 
myönnettäessä. Luoton antaja voi koska vain päättää 
haluavansa tai korottavansa maksuja luotolle jos uusia 
maksuja on tullut tai kulut ovat nousseet joita korotus 
kattaa. Luoton antaja ilmoittaa aina korkojen tai muiden 
maksujen muutoksista.  

Maksu  
Tiliotteella, jonka Luoton ottaja saa kuukausittain, 
ilmoitetaan alhaisin summa jolla luottoa voi maksaa 
Luoton antajalle kuukauden viimeisenä arkipäivänä. 
Kuukausittaisten maksujen tulee olla minimissään 10% 
velkasummasta per kuukausi. Maksetut suoritukset 
lasketaan ensi kädessä maksuajankohtaa vastaan 

sisältäen korot ja maksut. Luoton ottajalla on oikeus 
kokonaan tai osittain maksaa velka etuajassa ilman 
erillisiä kustannuksia. 

Maksamattomat suoritukset  
Myöhästyneestä maksusta ja liian alhaisesta 
maksusummasta tiliotteen mukaan veloitetaan 
myöhästymismaksu 5€ sekä muistutusmaksu 5€ 
jokaista muistutusta kohti.  
Mahdolliset perintätoimistokulut veloitetaan lain 
mukaisesti ja korot/muut maksut lisätään summaan. 
Suorituksen viivästyminen kuukaudella ja jos velka 
ylittää 10% velkasummasta, on Luoton antajalla oikeus 
sanoa irti luottosuhde etuajassa. Sama koskee, jos 
Luoton ottaja poikkeaa, pakenee tai muulla tavalla 
vaikeuttaa velkansa maksamista. Luoton irtisanon 
yhteydessä on neljän viikon irtisanomisaika siitä, kun 
Luoton ottaja lähettää kirjatun kirjeen Luoton antajalle 
irtisanomisesta. Luoton ottaja ei kuitenkaan ole 
velvoitettu maksamaan etuajassa jos Luoton ottaja 
maksaa velan ennen irtisanomisajan päättymistä, 
vaihtoehtoisesti asettaa hyväksyttävän takuun luotolle.  
Jos luoton ottaja on aiemmin vapautettu velan 
maksamisesta etuajassa edellä mainittujen sääntöjen 
mukaisesti, ei Luoton ottajalla ole enää samoja tässä 
mainittuja oikeuksia.  

Muutetut ehdot  

Muutettujen korkojen ja maksujen lisäksi Luoton antaja 
pidättää oikeuden muokata näitä ehtoja halutessaan. 
Ehtojen muutoksista ilmoitetaan Luoton ottajalle.  

Osoitteenmuutos jne.  

Luoton ottajan tulee välittömästi ilmoittaa Luoton 
antajalle nimen-, osoitteen-, tai muiden tietojen 
muutoksesta jotka voivat vaikuttaa Luoton antajan ja 
Luoton ottajan asiakassuhteeseen.  

Saatavan luovuttaminen  

Luoton antajalla on oikeus luovuttaa ja/tai pantata 
saatava Luoton ottajalta.  

Henkilötiedot  
Luoton antaja on vastuussa henkilötiedoista jotka 
ilmoitetaan luottohakemusta jätettäessä. Henkilötiedot 
rekisteröidään ja käsitellään yhdessä luottohakemuksen 

kanssa, luottotietojen tarkistukseen sekä luoton 
administratiivisissa tarpeissa. Henkilötietoja tullaan 
myös käyttämään pitämään asiakassuhdetta yllä sekä 
mahdollisiin markkinointiarkoituksiin joita Luoton antaja 
ja sen yhteistyökumppanit voivat tarjota. Jos haluat 
saada lisätietoa henkilötietojesi käytöstä Luoton antajan 
taholta tai haluat muokata tietojasi tai kokonaan 
pysäyttää suoramainonnan, voit kirjallisesti pyytää tätä 
kirjoittamalla osoitteeseen Shopping4net AB, org nr 
556823-3604, Mediavägen 4, 43891 Landvetter.  

Tietojen luovutus luottotietolain mukaisesti 
(1973:1173)  
Tietoja luotosta, maksuhistoriikista ja luoton 
väärinkäytöstä voidaan Luoton antajan toimesta 
luovuttaa luottotietoyhtiöille jne.  

Luoton antajan rajoitettu vastuu  
Luoton antaja ei ole vastuussa lain, viranomaisten, 
sodan, lakon, kuljetusalan lakon, saarron, boikotin tai 
muun vastaavan tapahtuman aiheuttaneesta 
ongelmasta. Ehto on voimassa lakon, boikotin, saarron 
ja työnsulun tapahtuessa ja Luoton antajan ollessa 
toinen osapuoli konfliktissa. Vaurio, joka on tapahtunut 
muissa olosuhteissa ei ole Luoton antajan vastuulla jos 
tämä on ollut normaalin varovainen. Luoton antaja ei 
vastaa epäsuorista vaurioista eller Luoton antaja itse ole 
aiheuttanut vaurioita varomattomuudellaan. 


