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Allmänna villkor - Månadsbetalning
Om inte annat följer av avtal – offert eller andra handlingar tillämpas dessa allmänna villkor.
Parter – Parter är kreditgivaren och kunden. Kunden är den eller de som sökt om och beviljats
kredit/månadsbetalning. Kreditgivare är G-Tre Säkerhetsteknik AB, nedan kallat G-TRE. Samtliga
fordringar som G-TRE får på kunden faktureras till kunden.
Allmänt om månadsbetalning – Beviljande av månadsbetalning föregås av kreditprövning och
beslutas ensidigt av G-TRE. När detta beviljats har den maximala kreditgränsen (limit) erhållits.
Om kunden vill höja sin kreditgräns sker ny prövning av G-TRE, samt att G-TRE bevakar och äger rätt
att ompröva och sänka aktuell kreditgräns p.g.a. ändrade ekonomiska förutsättningar hos såväl
kunden som G-TRE.
Sådan sänkning får dock ske först en månad efter att underrättelse skett och aldrig till belopp under
utnyttjad kredit, utom i det fall att omständigheter i kundens ekonomi är av sådan art att de, om de
varit kända vid en ursprunglig kreditprövning, hade inneburit att kredit ej lämnats.
I detta fall kan sänkning ske omedelbart utan föregående varsel.
G-TRE behandlar kundens personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Kunden
medger att G-TRE får tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som
utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t ex korrekta namn- och
adressuppgifter för såväl post- som tele-kommunikation. Uppgifterna kommer att användas för att
fullgöra G-TRE:s åtaganden gentemot kunden, för att utföra kreditkontroller, informera kunden om
G-Tre erbjudanden samt övrigt i marknadsföringssyfte.
Uppgifter om kunden kan komma att lämnas ut till G-TRE:s samarbetspartners för
marknadsföringsåtgärder.
Kunden har rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för
marknadsföringsändamål varvid G-TRE åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan om
reklamspärr görs till G-TRE på tel. 08-19 80 10 (se rubrik Marknadsföring). Kunden äger rätt att på
begäran ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos G-TRE.
Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det
G-TRE att vidta rättelseåtgärder.
Avisering och betalning - Lägsta förekommande månadsbetalning är inskrivet i offert – avtal.
Betalning skall varje månad ske i så god tid att betalningen bokförts på anvisat bankgiro på angiven
förfallodag, vi föredrar helst att man använder autogiro. Första betalning skall ske månaden efter köp
om inte annat skriftligen avtalats. Vid betalning skall fakturanummer, namn och
kund/anläggningsnummer anges, annars sker kontoefterforskning som f n debiteras med 95:- (se
rubrik Misskötsel och Särskilda villkor – special).
Autogiro - Autogiromedgivande fylls i och lämnas till G-TRE som vidarebefordrar medgivandet till
banken.
Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning.
Medgivandet gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen
återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag
genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast två bankdagar före förfallodagen.
Ränta och avgifter - Om inte annat anges i offert - avtal eller vid var tid gällande Särskilda villkor
gäller följande avseende ränta och avgifter. Ränta ligger i offererat månadsbelopp. Avrundning
tillämpas till närmsta högre hela krona. Uppläggningsavgift uttags per upplagt avtal.
Uppläggningsavgift är 295:-, och månatlig faktureringsavgift på pappersfakturor är f n 50:-. G-TRE får
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höja räntesatsen om det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökande upplåningskostnader för G-TRE
eller andra kostnadsökningar som G-TRE inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks. Avgifter för
krediten får höjas i den mån det motiveras av ökande kostnader.
G-TRE äger rätt att ändra såväl övriga allmänna avgifter som ränta/avgifter för misskötsel och
ändringen blir gällande en månad efter det att underrättelse skett.
Avtalet/månadsbetalningen höjs med 2 % per år.
Namn – och adressändring - Ändring av namn eller adress skall omgående anmälas till G-TRE. Vid sen
eller utebliven ändringsanmälan uttages en avgift, f n 95:-.
Misskötsel - Inkommer betalning försent påförs en förseningsavgift, f n 95 kr samt dröjsmålsränta
utgörande referensränta+10%. Vid skriftlig betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift, f n 50
kr. Överlämnas fordran för inkassering tillkommer lagstadgade inkassokostnader. Om kunden inte
följer bestämmelserna kan G-TRE säga upp krediten till full betalning enligt Konsumentkreditlagen.
Registrering i missbruksregister kan komma att ske i de fall då kredit sägs upp p.g.a. gravt eftersatt
betalning.
Avslut - Kunden har rätt att betala sin skuld i förtid. Observera att kontot inte avslutas med
automatik utan uppsägning från endera parten. Avtalets giltighet gäller för en ursprunglig tid av 36
månader och förlängs därefter årsvis automatiskt med 12 månader om inte annat meddelas. Notera
att detta inte påverkar återbetalning av redan utnyttjade krediter.
Marknadsföring - Kunden ger G-TRE rätt att datainsamla och registrera kreditansökansinformation,
av kreditupplysningsföretag erhållna organisations- och personuppgifter, samt information kopplad
till köp. Kunden ger också G-TRE rätt att utnyttja denna information för direkt marknadsföring från GTRE inom för gällande lagstiftning. G-TRE kan efter senare anmälan se till att direkt- marknadsföring
till kredittagaren undviks.
Begränsning av G-TRE:s ansvar – G-TRE är ej ansvarigt för om denna verksamhet hindras direkt eller
indirekt genom lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelser, strejk, lockout, bojkott, blockad eller
annan händelse som står utanför G-TRE:s kontroll. Om givna bestämmelser skulle komma att strida
mot av regeringen meddelade föreskrifter om de betalningsvillkor som G-Tre och kund skall tillämpa
vid köp av varor, tjänster eller andra nyttigheter, skall föreskrifterna i stället äga tillämpning. Skada
som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av G-TRE om G-TRE varit normalt aktsam. G-TRE
ansvarar inte i något fall för indirekt skada.
Övriga leverans- och avtalsvillkor utöver ovan angivna villkor:
G-Tre Säkerhetsteknik Allmänna villkor
Gällande Allmänna bestämmelser för service av säkerhetsanläggning

Kreditgivare
G-Tre Säkerhetsteknik AB
Sandsborgsvägen 50
122 33 Enskede
Tel 08- 19 80 10

