
STANDARDISERTE EUROPEISKE OPPLYSNINGER OM FORBRUKERKREDITT 

1. Kredittgiverens navn og kontaktopplysninger 

Kredittgiver 
Organisasjonsnummer 
Adresse 
Internettadresse 

New Bubbleroom Sweden AB 
556699-9214 
501 10 BORÅS 
www.bubbleroom.no 

2. Beskrivelse av kredittproduktets viktigste egenskaper 

Type kreditt Revolverende kreditt. 

Sammenlagt kredittbeløp Kredittbeløp opptil 20 000 NOK. Det 
innvilgede kredittbeløpet fastsettes etter 
at det er foretatt en kredittvurdering. 

Vilkår for utnyttelse av kreditten  Eventuell ubenyttet kreditt kan 
brukes ved senere anledninger, men kan også 
begrenses av Bubbleroom. 

Kredittavtalens løpetid Revolverende kreditt med opptil 36 måneders 
løpetid per kjøp. Se vilkårene. 

Avbetalinger og, i aktuelle tilfeller, i hvilken 
rekkefølge disse skal fordeles 

P.t. minst 70 NOK per måned. Se vilkårene. 

Det totale beløpet som du skal betale Eksempel: Du handler for 3000 NOK og velger å 
delbetale over 24 måneder. Den månedlige 
innbetalingen blir da 182 NOK. Total kredittkostnad 

1359 NOK og totalt beløp å betale 4359 NOK.  Antall 

måneder og totalkostnaden påvirkes hvis du benytter 
deg av tilbudet om betalingsfri måned. Se vilkårene. 

3. Kredittkostnader 

Kredittrente eller, hvis aktuelt, de ulike 
kredittrentene som gjelder for kredittavtalen 

Årsrente p.t. 19,92 %. Saldorente 1,66 % per måned. 

Effektiv årsrente P.t. 26,08 %. 

Er det for å få innvilget kreditt obligatorisk å 
inngå avtale om: 
– Forsikring 
– Andre tilleggstjenester 

 
 
Nei 
Nei 

Andre kostnader i forbindelse med kredittavtalen Månedsgebyr p.t. 29 NOK. 

Kostnader for forsinkelsesavgift Du debiteres p.t. 50 NOK for forsinket 
betaling. 

Kostnad for betalingspåminnelse Du debiteres p.t. 63 NOK for hver 
betalingspåminnelse. 

4. Andre viktige rettslige aspekter 

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

Tilbakebetaling før tiden Hele eller deler av kreditten kan tilbakebetales 
før tiden uten ekstra kostnad. 

Informasjonssøk i en database Før kreditten innvilges blir det foretatt en intern og 
ekstern 
kredittvurdering via et kredittopplysningsbyrå. 

5. Ytterligere informasjon når det gjelder fjernsalg av finansielle tjenester 

Håndtering av klager Kontakt klageansvarlig på telefon: 
702 778 33 

 


