
Kredittkjøpsavtale 
Dette er en kredittkjøpsavtale mellom kredittgiver og kunde, definert som følger: 

Kredittgiver: 

Navn:  Sportmann AS 
Adresse: Rosenborgveien 8, 1630 Gml. Fredrikstad 
Telefonnummer: 69 300 605 
Organisasjonsnummer: 982 739 314 

Kunde (må fylles ut): 

Fornavn: __________________________ Etternavn: ____________________________ 

Adresse: __________________________ Postnr./sted: ________/_________________ 

Telefon: __________________________ E-post: _______________________________

Fødselsdato: __________________________ 

Avtalevilkår: 

Denne kredittkjøpsavtalen gjelder for kundens kjøp av varer fra kredittgivers nettbutikk, 
www.sportmann.no, der kunden har valgt å betale varene med konto eller faktura.   

Ved faktura og kontokjøp får kunden tilsendt faktura, kredittkjøpsavtale (denne avtalen) og SEF-
skjema sammen med varene. Dokumentene blir også sendt som vedlegg i e-posten kunden mottar i 
forbindelse med leveransen.   

Fakturaen har 14 dagers forfall. Fakturakjøp er rentefritt, men kunden blir belastet med et 
fakturagebyr på kr 49,-. Dersom fakturaen delbetales eller misligholdes, vil fordringen kunne bli 
overført til Sportmann Konto.

Vilkår for Konto er som følger: Rente 1,8% av saldo pr. måned, pluss 0,4% av innvilget kreditt. 
Termingebyr på kr 29,- pr mnd. tilkommer.  Eksempel: Med innvilget kreditt på kr 10000,- der kr 
7000 er benyttet, og som nedbetales over 12 måneder, betaler du kr 677,- pr. måned. Effektiv 
årsrente blir eksempelvis 32,53 %. Kredittgiver vil uten forvarsel kunne forhøye en kundes 
kredittgrense dersom kunden er kredittverdig og ordrebeløp overstiger kundens innvilgede 
kredittgrense.  

Ved signering av denne avtalen bekreftes det at kunden har lest og akseptert disse vilkårene. 
Dersom denne avtalen ikke signeres og returneres, vil kredittavtalen være ugyldig og mislighold vil 
føre til at saken overføres til Intrum for inndrivelse. 

Kundens signatur: Sted og dato: 

_____________________________________ ____________________________________ 

Signert avtale returneres til Sportmann AS så snart som mulig og senest innen 14 dager. Avtalen kan 
returneres pr. brevpost eller skannes og sendes pr. e-post til kundeservice@sportmann.no. 



Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt (SEF-Opplysninger) 

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittgiver/kredittformidler

Kredittgiver:
Postadresse:
Telefonnummer:  
E-postadresse:
Nettadresse:

Sportmann AS (982 739 314)
Rosenborgveien 8, 1630 Gml. Fredrikstad
69 30 06 05
kundeservice@sportmann.no
www.sportmann.no 

2. Beskrivelse av kredittproduktets viktigste egenskaper

Type Kreditt Rullerende kreditt. Annuitet, etterskudd 

Samlet kredittbeløp Maksimalt 10 000 NOK

Vilkår for utnyttelse av kreditten 

Dette betyr hvordan og når pengene vil kunne benyttes. 

Kreditten er rullerende og løper på ubestemt tid og innebærer
at Kredittakeren får en kredittramme til å betale med ved kjøp 
hos Sportmann. Dette forutsetter en godkjent lånesøknad.

Avdrag og eventuelt i hvilken rekkefølge avdragene vil bli 

fordelt 

Sportmann sender kontooversikt i midten av hver måned, 
med betalingsinstruksjoner og laveste beløp som skal 
betales. Laveste beløp som skal betales beregnes slik at 
kontokreditten blir tilbakebetalt på det antall måneder 
som ble oppgitt i søknaden, dog ikke lavere enn 50 kr per 
måned. Terminbeløpet inkluderer renter, avdrag og 
termingebyr. 

Det samlede beløpet som skal betales 
Dette betyr beløpet for lånt kapital pluss renter og 

eventuelle kostnader knyttet til kreditten. 

Beregnet på en innvilget kreditt på kr 10 000, der kr 7000 er 
benyttet, som nedbetales på 12 måneder, blir den totale 
kredittkostnaden (inkl. renter og gebyrer) kr 8126.

3. Kredittens kostnader

Lånerenten eller eventuelt ulike lånerenter som 

får anvendelse på kredittavtalen 

Nominell rente f.t. 1,8% av benyttet kreditt + 0,4% av innvilget 
kreditt p.m.

Effektiv årlig rente (EÅR) 

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 ulike tilbud. 

Effektiv rente f.t. 32,53% p.a. basert på følgende: 
Kredittbeløp kr 10 000 ved utnyttelse på 7000 kr.
Etableringsgebyr NOK  0 
Termingebyr NOK 29 

Forutsatt at rente og omkostninger er uendret gjennom hele 
kredittperioden. 

Er det obligatorisk, for å oppnå kreditten eller for å oppnå 

denne på de vilkår og betingelser som blir markedsført, å 

- tegne en forsikringspolise som sikrer kreditten, eller -

inngå en annen kontrakt om tilleggstjenster

Dersom kostnadene ved disse tjenestene ikke er kjent 

av kredittyter, skal de ikke inkluderes i den effektive 

årlige renten. 

Nei 

Tilknyttede kostnader 
Etableringsgebyr NOK 0 

Termingebyr NOK 29 

Under hvilke betingelser de forannevnte kostnadene knyttet 

til kredittavtalen kan endres 
Kredittgiver kan endre rente og 

omkostninger med normalt 6 ukers 

varsel, der endringen er saklig 

begrunnet. 

Kostnader i tilfelle av for sene betalinger 

Manglende betalinger kan få alvorlige følger 

(for eksempel tvangssalg) og gjøre det vanskeligere å 

oppnå kreditt. 

Med utgangspunkt i satsene pr. 01.06.2022
kan disse kostnadene anslås som følger: 

NOK 35Purregebyr 
Varsel om inkasso NOK 35



4. Andre viktige rettslige aspekter

Angrerett 
En rett til å gå fra kredittavtalen innenfor et tidsrom på 14 

kalenderdager. 
Ja. 

Tilbakebetaling før tiden 
Kreditten kan når som helst betales tilbake før tiden, 

fullt ut eller delvis. 

Ja. 

Informasjonssøk i en database Kredittyter må underrette forbrukeren umiddelbart og uten omkostninger om 
resultatet 

av et informasjonssøk i en database dersom en kredittsøknad blir avvist på 

grunnlag av et slikt informasjonssøk. Dette får ikke anvendelse dersom det er 

forbudt å gi slike opplysninger i henhold til Fellesskapets regelverk eller 

dersom dette er i strid med målsettinger for offentlig orden eller sikkerhet. 

Rett til et utkast til kredittavtale En rett til på anmodning og uten omkostninger å få et eksemplar 

av utkastet til kredittavtale. Denne bestemmelsen får ikke 

anvendelse dersom kredittyter på tidspunktet for anmodningen 

ikke er villig til å gå videre med inngåelse av kredittavtalen med 

forbrukeren. 

Klageadgang Dersom kunde ønsker å klage på Sportmann sine produkter eller 

tjenester skal kunde i første omgang sende epost til 

kundeservice@sportmann.no. Dersom Sportmann og kunde ikke 

kommer til enighet kan klage sendes til Finansklagenemda -

www.finansklagenemda.no 
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