
STANDARDISERTE EUROPEISKE OPPLYSNINGER OM FORBRUKERKREDITT (SEF)

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler

Kredittyter
Adresse

Telefon 
E-post 
Faks 
Nettadresse  

Hööks Hestesport AS
Furuveien 1, 2020 Skedsmokorset
Postboks 54, 2021 Skedsmokorset
800 84 845
no.info@hooks.se
64 83 51 19
www.hooks.no

2. Beskrivelse av kredittproduktets viktigste egenskaper

Type kreditt Hööks-konto med kreditt

Samlet kredittbeløp.
Dette betyr taket eller de samlede summene som blir gjort 
tilgjengelig i henhold til kredittavtalen.

Den høyeste mulige kredittgrensen er 15.000 kroner.

Vilkår for utnyttelse av kreditten.

Dette betyr hvordan og når pengene vil kunne benyttes.

Etter at kreditt er innvilget, kan du utnytte det aktuelle 
kredittbeløpet til innkjøp på samtlige av Hööks Hästsport 
ABs utsalgssteder.

Kredittavtalens varighet Kredittavtalen er tidsubestemt og kan når som helst sis opp 
av forbrukeren.

Avdrag og eventuelt i hvilken rekkefølge avdragene vil bli 
fordelt

Månedsbeløpet inneholder avdrag og renter. Lånet 
nedbetales med like store månedlige avdrag. Forfallsdagen 
er den 28. i hver måned. Størrelsen på månedsbeløpet 
avhenger av størrelsen på lånebeløpet og nedbetalingstiden. 
Den lengste mulige nedbetalingstiden er 18 måneder.

Representativt eksempel: 290 kroner  
(lånebeløp 3000 kronor, løpetid 12 måneder.)

Det samlede beløpet som skal betales.

Dette betyr beløpet for lånt kapital pluss renter og eventuelle 
kostnader knyttet til kreditten.

Samlet beløp til betaling vil fremgå av den månedlig 
tilsendte faktura. Det vil avhenge av benyttet kreditt, renter 
og omkostninger.

Eksempel:
Kredittbeløp: 3000 kroner
Nedbetalingstid: 12 måneder
Nominelll rente per år: 22,44 %
Kredittkostnad: 480 kroner
Sum: 3480 kroner

 
 
 

3. Kredittkostnader

Lånerenten eller eventuelt ulike lånerenter som får 
anvendelse på kreditten

22,44 % per år.

Effektiv årlig rente.

Dette er de samlede kostnadene uttrykt som en årlig 
prosentandel av det samlede kredittbeløpet. Den effektive 
årlige renten er tatt med her for å gjøre det enklere å 
sammenligne forskjellige tilbud.

Den effektive renten på lånet er 24,9 %.

Er det obligatorisk, for å oppnå kreditten eller for å få den på 
de vilkår og betingelser som blir markedsfør, å: 
– tegne en forsikringspolise som sikrer kreditten, eller
– inngå en annen kontrakt om tilleggstjenester?

Nei
Nei

Andre kostnader som følger av kredittavtalen 0 kroner



Kostnader i tilfelle av for sene betalinger

Manglende betalinger kan få alvorlige følger (f.eks. 
tvangssalg) og gjøre det vanskeligere å få kreditt.

Hvis betaling ikke skjer i rett tid i henhold til tilsendt faktura,  
påløper purregebyr iht. lovbestemte satser, f.t. kr 60 i tillegg 
til renter.
Ved mislighold av betalingsforpliktelser påløper kostnader i 
henhold til inkassoforskriften.

4. Andre viktige rettslige aspekter

Angrerett
Du har rett til å gå fra kredittavtalen innen 14 kalenderdager. Ja

Tilbakebetaling før tiden
Kreditten kan når som helst betales tilbake før tiden, helt 
eller delvis. Ja

Informasjonssøk i en database Ved søknad kan kredittyter foreta kredittvurdering ved 
å innhente opplysninger fra kredittopplysningsbyrå. 
Forbrukeren vil ved slik vurdering alltid motta gjenpartsbrev 
av oversendt informasjon.

Rett til et utkast til kredittavtale Du kan til enhver tid be om å få en kopi av et utkast til 
kredittavtale kostnadsfritt. Denne bestemmelsen gjelder ikke 
dersom kredittyteren ved det tidspunktet ikke er villig til å  
inngå kredittavtale med deg.

I hvilket tidsrom kredittyter er bundet av opplysninger som 
er gitt før avtalen inngås

Disse opplysningene er ikke bindende for kredittyter.

5. Tilleggsopplysninger ved fjernsalg av finansielle tjenester

a) Vedrørende kredittyteren

Registrering Organisasjonsnummer: 975 822 427

Tilsynsmyndighet Finanstilsynet

b) Vedrørende kredittavtalen

Utøvelse av angreretten Kontakt kredittyter på adressen som er angitt ovenfor.

Klausul om hvilken lovgivning og domstol som er relevant 
for kredittavtalen

Norsk rett og norske ordinære domstoler gjelder for 
kredittavtalen.

c) Vedrørende klageadgang

Hvorvidt det foreligger og er tilgang til en utenrettslig klage- 
og erstatningsordning

Ved eventuell klage ta kontakt med kredittyter gjennom
Hööks Hestesport AS
E-post: no.info@hooks.se
Telefon: 800 84 845
Brev: Hööks Hestesport AS  
           Postboks 54  
           2021 Skedsmokorset
Du kan også henvende deg til Forbrukerrådet (tlf. 03737/
www.forbrukerradet.no) for bistand ved eventuell klage.


