
Standardiserte europeiske opplysninger om 

forbrukerkreditt 

Der er utformet en standardisert blankett for informasjon om 
forbrukerkreditt. Opplysningene gjengir det tilbudet vi gir under 
nåværende markedsforhold. 

1. Kredittgivers navn og kontaktopplysninger

Kredittgiver: Firkløveren AS 

Organisasjonsnummer: 979 158 432 

Adresse: Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen
Postboks 474 Bedriftssenteret, 1411 Kolbotn 

Telefon: 67 20 63 50 

Web-adresse: http://www.firkloveren.no 

2. Beskrivelse i hovedtrekk av kredittproduktene

Type av kreditt Løpende kreditt. Kreditten tilbakebetales med like store beløp i lånets løpetid, såkalt annuitet. 

http://www.firkloveren.no/


Det sammenlagte kredittbeløpet  

 

Du innvilges en kontokreditt tilsvarende beløpet på din første ordre på kontoen. Kreditten kan 

benyttes omgående. Når en bestilling medfører at din innvilgede kreditt vil overskrides, betraktes  

dette som en søknad om økt kreditt. Firkløveren avgjør, basert på dine opplysninger, eksterne  

opplysninger og ditt tidligere betalingsmønster, om du ved kjøp kan innvilges en høyere kreditt. Du  

får løpende informasjon om din aktuelle gjeld og transaksjoner gjennom månedlige avregninger.  

Se kjøpsbetingelser. 

Betingelser for kreditten  

 

Din søknad om kreditt vurderes etter gjeldende lover og innhentet av ekstern  

kredittopplysning. Kreditten benyttes til innkjøp av varer hos Firkløveren.  

Se kjøpsbetingelser.  

Kredittavtalens løpetid Kreditteieren velger selv løpetid for lånet. Tilgjengelige løpetider er 6, 12, 18, 24, 36,  

48, 60 og 72 måneder.  

Avbetalinger og i hvilken rekkefølge disse skal avregnes Løpetid: 6 måneder, totalt seks regninger. 

Løpetid: 12 måneder, totalt tolv regninger. 

Løpetid: 18 måneder, totalt atten regninger. 

Løpetid: 24 måneder, totalt tjuefire regninger. 

Løpetid: 36 månader, totalt trettiseks regninger. 

Løpetid: 48 månader, totalt førtiåtte regninger. 

Løpetid: 60 månader, totalt seksti regninger. 

Løpetid: 72 månader, totalt syttito regninger. 

Ved innbetalinger skjer avregning mot inneværende gjeld i følgende rekkefølge: avgifter,  

rente og kapital. Du kan selv velge å benytte totalt to betalingsfrie måneder i en periode på  

12 måneder. Du må ha fullført fire månedsbetalinger etter hverandre før en  



betalingsfri måned. Rente tilkommer også i måneder med betalingsopphold.  

Det totale beløpet som skal betalas av kreditteieren  

 

Dette viser din totale kostnad for dine kjøp inklusive rente og adm.avgift. 

Representative eksempler på lånekostnaden: 

Kr 2.000 i kreditt i 12 måneder gir en total kostnad på kr 2.751   

Kr 4.000 i kreditt i 12 måneder gir en total kostnad på kr 5.033  

Kr 6.000 i kreditt i 12 måneder gir en total kostnad på kr 7.316 

Kr 8.000 i kreditt i 12 måneder gir en total kostnad på kr 9.599 

Kr 10.000 i kreditt i 12 måneder gir en total kostnad på kr 11.881 

Kr 10.000 i kreditt i 24 måneder gir en total kostnad på kr 13.739 

Kr 20.000 i kreditt i 24 måneder gir en total kostnad på kr 26.542 

 

3. Kredittkostnader 

Kredittrente og andre kostnader - For hver måned debiteres saldorente på p.t. 1,4 % på aktuell saldo samt limitrente på 0,4% på  

din kreditt.  

- Rentesatsene ovenfor gjelder inntil videre og kan endres i henhold til avtalen p.g.a. kredittpolitiske  

beslutninger, økte lånekostnader eller andre kostnadsøkninger som vi ikke kunne forutse. 

- Eventuelle renteendringer meddeles deg skriftlig senest 30 dager innen de endres.  

- Månedlig adm.avgift kr 39,-. 

Effektiv rente  

 

Ved helt ubenyttet kreditt debiteres ingen rente. Eks. på årlig effektiv rente for forskjellige lånebeløp er: 

Kr 10.000 i 12 måneder inkl. månedlig adm.avgift på kr 39: 29,69% 

Kr 10.000 i 24 måneder inkl. månedlig adm.avgift på kr 39: 29,69% 

Kr 20.000 i 24 måneder inkl. månedlig adm.avgift på kr 39: 26,75% 

Kr 20.000 i 36 måneder inkl. månedlig adm.avgift på kr 39: 26,75% 



Obligatorisk forsikring eller tilleggstjenste Nei. 

Kostnader i forbindelse med forsinkede betalinger For påminnelse ved for sen betaling tilkommer en purreavgift. Sendes kravet til inkasso  

tilkommer inkassokostnader iht. loven. 

 

4. Andre viktige rettslige aspekter 

Angrerett Kreditteieren har rett til å trekke seg fra avtalen innen 30 kalenderdager. Kundeservice må kontaktes dersom 

angreretten vil benyttes. 

Tilbakebetaling Hele eller deler av kreditten kan tilbakebetales når som helst.  

Søking i database Dersom en lånesøker avvises på grunn av et søk i en database, må lånegiver snarest og kostnadsfritt   

meddele kunden om resultatet av søket. Dette gjelder ikke om utlevering av denne type informasjon er forbudt etter   

personopplysningsloven eller strider mot almen orden og sikkerhet.  

Rett til å få et utkast til en kredittavtale 
 

Kreditteieren kan få et utkast til kredittavtalen ved å kontakte Firkløverens kundeservice på telefon 67 20 63 50  

eller via e-mail til kundeservice@firkloveren.no  

 

5. Ytterligere infomasjon når det gjelder fjernsalg av finansielle tjenster 

Registering Firkløveren AS er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer: 979 158 432 

Tilsynsmyndighet(er) Forbruksmyndighetene fører tilsyn med Firkløveren AS når det gjelder den aktuelle kreditten.  

Firkløveren AS står også under tilsyn av Datatilsynet. 

Påberopelse av angreretten Kreditteieren har rett til å trekke seg fra kontrakten og benytte seg av angreretten innen 14 dager fra dagen da 

mailto:kundeservice@firkloveren.no


avtalen ble inngått ifølge angrerettsloven. Ved kjøp fra Firkløveren gjelder 30 dager.  

Dersom kreditteieren angrer seg innen 30 dager skal kreditteieren snarest returnere varen. Kreditteieren  

betaler også for påløpt rente til tilbakebetaling har skjedd.   

Kreditteieren skal benytte angreskjemaet samt kontakte kundeservice ved påberopelse av angreretten. 

Klausul om aktuell lovgivning for kredittavtalen   

og/eller autorisert domstol. 

Norsk lov gjelder. Dersom tvist ikke kan løses på annen måte enn ved handling, skal slik handling bringes  

inn for norsk domstol. 

Språk Informasjon og avtalebetingelser gis på norsk. Med ditt samtykke har vi til hensikt å kommunisere 

på norsk under kredittavtalens løpetid.  

Tilstedeværelse av og tilgang til en mekanisme for  

klager og prøving utenfor domstol. 

Ved klager mot kredittgiver skal kreditteier i første rekke ta kontakt med kredittgiveren.  

Kreditteieren kan også henvende seg til Forbrukerrådet som har eget skjema for klager på sin nettside 

http://www.forbrukerradet.no/ 

 

 




