
Villkor för arvato delbetalning, Hallon

Vem kan ansöka om att få delbetala?

arvato delbetalning tillhandahålls av arvato Finance AB, 
556495-1704. Du måste ha fyllt 18 år för att få delbetala.  
arvato Finance genomför sedvanlig kreditkontroll. Du måste 
ha ett svenskt personnummer och en folkbokföringsadress 
som inte är en postbox.

Månadsbelopp och aktivering av arvato Delbetalning

Betalning erläggs i enlighet med arvato Finance’s delbetaln-
ingsvillkor med ett fast belopp månadsvis under 29 månader. 
Du kan alltid betala mer än detta belopp.  
    Du ingår avtal med arvato Finance genom att ansöka om 
kredit samt godkänna avtalsvillkoren för delbetalning via  
www.fakturainfo.se.  Du har möjlighet att ansöka om arvato  
delbetalning fram till dess att fakturan överlämnas för  
inkassohandläggning.  
     I samband med ansökan om kredit vidtar arvato Finance 
en kreditprövning. Genom kreditprövningen undersöker arvato 
Finance om du har ekonomiska förutsättningar för att fullgöra 
betalningsåtagandet. Kreditbedömning görs genom kontroll i 
arvato Finance’s interna register och/eller genom kontroll mot 
externt kreditupplysningsföretag samt genom den information 
du lämnar vid ansökan.  
     Om du ej uppfyller minimikraven för erhållande av kredit 
kommer avslag på kreditansökan att meddelas. Om du blir 
nekad kredit så kan du begära en omprövning. Kontaktinfor-
mation för omprövning av beslut erhålls i samband med att 
avslag på kreditansökan meddelas. För att ett kreditbeslut ska 
kunna omprövas måste du inkomma med skriftlig  
dokumentation, t.ex. intyg om inkomst från din arbetsgivare. 
Du får besked om nytt kreditbeslut efter omprövning senast 
arbetsdagen efter det att arvato Finance erhållit  
dokumentationen.

Betalning

arvato Finance skickar inbetalningsavier till dig varje månad 
(möjlighet till betalningsfri månad finns, se nedan). På  
inbetalningsavierna framgår beloppet att betala. Du kan när 
som helst betala hela kreditbeloppet till arvato Finance utan 
att det tillkommer någon extra kostnad.

Hur mycket kostar det?

Kostnaden är begränsad till den månatliga  
aviseringskostnaden om 29 kronor.

Betalningsfri månad

Du har, för det fall betalningsvillkoren följs, rätt till två betaln-
ingsfria månader per tolvmånadersperiod. Mellan varje  
betalningsfri månad måste fyra korrekta månadsbetalningar 
göras. Den första betalningsfria månaden kan du få tidigast 
efter det att du gjort fyra månadsbetalningar motsvarande 
lägst det fakturerade månadsbeloppet. För att nyttja  

betalningsfri månad måste du kontakta arvato Finance’s 
kundtjänst senast två veckor innan din betalning skall vara 
arvato Finance tillhanda.

Utebliven betalning

För det fall du inte betalar i tid debiteras du en förseningsavgift 
om 80 kr och därefter en påminnelseavgift om f.n. 60 kr per 
skriftlig påminnelse. Du debiteras dessutom en dröjsmålsränta 
om 19,50 %. Vid väsentligt dröjsmål är hela kreditbeloppet 
förfallet till omedelbar betalning. Kreditbeloppet består av 
kvarstående skuld inklusive ränta, påförda kostnader och  
avgifter. Av konsumentkreditlagen framgår vad som är  
”väsentligt dröjsmål”. 

När kan jag avsluta avtalet?

Du kan när som helst avsluta avtalet genom att kontakta  
arvato Finance och säga upp avtalet. Om det kvarstår någon 
skuld när du säger upp avtalet ska hela skulden betalas inom 
en månad. Fram till dess skulden är betald gäller villkoren i 
detta avtal.

Rätt att överlåta

arvato Finance har rätt att överlåta eller pantsätta fordran till 
annan kreditgivare.

Meddelanden 

arvato Finance får skicka meddelanden som berör ditt avtal 
via e-post. Detta sker till den e-postadress som du uppgivit i 
dina kontakter med arvato Finance. Du ansvarar själv för att 
arvato Finance har en riktig e-postadress som vi kan nå dig 
på. arvato Finance får även skicka meddelanden via post till 
din folkbokföringsadress. 
     På arvato Finance hemsida, www.arvato.se, kan du ta del 
av den standardiserade europeiska  
konsumentinformationsblanketten.


