Del 2
Faktura
I samarbete med Fortus International Finance AB kan vi erbjuda betalning
via faktura, på så sätt får du din beställning innan du betalar.
• Vid betalning mot faktura måste Personnummer/Organisationsnummer anges.
• Leverans sker utan undantag till beställarens folkbokföringsadress.
Betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning utgår lagstadgad
påminnelseavgift med f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta med 2% (månadsränta)
+ gällande referensränta. Vid val av faktura som betalningssätt
tillkommer en faktureringsavgift med 19 kr inkl moms.
Sedvanlig kreditprövning genomförs med kännedomskopia och leverans kan
endast ske endast till folkbokförd adress.
Observera att du kan också välja att dela upp betalning av din Faktura på
månadsbasis. Lägsta belopp att betala är dock 10% av
fakturabeloppet (minimibelopp framgår av din faktura) - observera att
samma förfallodatum på fakturan gäller om du väljer att delbetala.
Väljer du att delbetala (minst 10%) gäller villkor i enlighet med Fortus
Finance KundKonto. För KundKonto gäller att ränta
är f.n. 1,77 % per månad och beräknas på innevarande skuld den sista i
månaden. Tillkommer aviseringsavgift på 29 kr per
Kundkontosammanställning (en gång per månad)
Detta motsvarar en effektiv årsränta om f.n 28,77 %.
Kundkontoavisering sker en gång per månad med 10 dagar som betalvillkor.
Du kan när som helst avsluta ditt KundKonto - du behöver bara kontakta
Fortus Finance kundtjänst (info@fortusfinance.com / 031-719 22 00) så tar
de bort detta i samband med att du reglerar din återstående skuld.
Villkor enl. SECCI för Kundkonto genom Fortus International Finance AB
finner du här.
Extra villkor för Fakturatjänst
Vid fakturering varierar kreditgränsen och beräknas när köpet slutförs.

DeladBetalning
Vi erbjuder dig som privatperson även möjligheten att dela upp din
betalning med fördefinierad månadskostnad (3 - 12 månader), då din order
överstiger 1500 SEK. Givetvis kan du när som helst under löptiden betala
hela den kvarvarande skulden. När du väljer DeladBetalning för ditt köp
görs en kreditansökan. Du får omgående besked om din ansökan beviljats
och OBD Tuning Karlstad kan därefter behandla din beställning omgående.
Med din beställning erhåller du ett kreditavtal. Kontrollera att
uppgifterna stämmer, signera avtalet och returnera det omgående till
Fortus International Finance.
Delbetalningsalternativ
• 3 månader med f.n. 0 % ränta (uppläggningsavgift 95kr inkl. moms)
• 6 månader med f.n. 0% ränta (uppläggningsavgift 195kr inkl. moms)
• 12 månader med f.n. 0% ränta (uppläggningsavgift 295kr inkl. moms)

Aviavgift om 29 kr (inkl. moms) tillkommer vid varje delfaktura.
Grundkraven för att beviljas delbetalning
• Du måste ha fyllt minst 18 år
• Du måste vara svensk medborgare
• Du bör ha en fast årlig inkomst på minst 120 000 kr
• Ordervärde från 1 500 SEK (inkl. moms)
Vid val DeladBetalning måste personnummer anges. Leverans sker utan
undantag till beställarens folkbokföringsadress.
Effektiv ränta vid köp om t.ex. 10 000 kr med 0 % ränta i 12 månader är
14,30%. Din ansökan kommer föranleda en sedvanlig kreditprövning vilket
innebär att Fortus International Finance AB inhämtar en kreditupplysning.
Omfrågekopia kommer att skickas till dig som privatperson, enskild firma
och handels-/kommanditbolag.
Vid DeladBetalning varierar kreditgränsen och beräknas när köpet
slutförs.
Om kreditprövningen inte uppfyller våra krav skickas ditt paket tillbaka
till dig som postförskott.
Om du inte fyller i det obligatoriska formuläret ”Bilaga paket” som du
finner på vår hemsida wwww.obdtuning.se, samt bifogar det i paketet,
skickas ditt paket tillbaka till dig som postförskott.
Postförskottsvgift tillkommer alltid med 60kr inkl. moms

