
 

 

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter 

Kreditgivare 
Organisationsnummer 
Adress 
Webbadress 

New Bubbleroom Sweden AB 
556699-9214 
501 10 BORÅS 
www.bubbleroom.se 

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten 

Typ av kredit Revolverande kredit. 

Det sammanlagda kreditbeloppet Kreditbelopp upp till 20 000 kronor. Ditt 
beviljade kreditbelopp bestäms efter 
genomgången kreditprövning. 

Villkoren för kreditutnyttjande  Eventuell outnyttjat kreditutrymme kan 
användas vid senare tillfälle, men kan också 
begränsas av Bubbelroom. 

Kreditavtalets löptid Revolverande kredit med upp till 36 månaders 
löptid per köp. Se villkoren. 

Avbetalningar och i förekommande fall, i vilken 
ordning dessa skall fördelas 

F.n. minst 70 kronor per månad. Se villkoren. 

Det totala belopp som du skall betala Exempel: Du handlar för 3 000 kr och väljer att 
delbetala på 24 månader. Månadsbetalningen blir då 
182 kr. Totalt kreditkostnad 1 359 kr och totalt att 

betala 4 359 kr.  Antalet månader och totalkostnad 

påverkas om du utnyttjar betalningsfri månad. Se 
villkoren. 

3. Kreditkostnader 

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika 
krediträntor som gäller för kreditavtalet 

Årsränta f.n. 19,92%. Saldoränta 1,66% per månad. 

Effektiv årsränta F.n. 26,08%. 

Är det för att erhålla krediten obligatoriskt att 
ingå avtal om: 
- Försäkring 
- Annan Kompletterande tjänst 

 
 
Nej 
Nej 

Andra kostnader i samband med kreditavtalet Aviseringsavgift f n 29 kronor. 

Kostnader för försenad betalning Du debiteras f n 50 kronor för försenad 
betalning. 

Kostnad för betalningspåminnelse Du debiteras f n 60 kronor för varje 
betalningspåminnelse. 

4. Andra viktiga rättsliga aspekter 

Ångerrätt Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 
Kalenderdagar. 

Förtidsåterbetalning Hela eller delar av krediten kan återbetalas i 
förtid utan extra kostnad. 

Sökning i en databas Innan kredit beviljas sker intern och extern 
kreditbedömning via kreditupplysningsföretag. 

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster 

Klagomålshantering Kontakta klagomålsansvarig på telefonnummer: 
08-411 17 17 
Vidare kan du vända dig till Allmänna 
reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän 
domstol. 

 


