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EUROOPA TARBIJAKREDIIDI STANDARDINFO TEABELEHT

1. Krediidiandja ja vajaduse korral krediidivahendaja nimi ja kontaktandmed
Krediidiandja
Aadress
Telefon (*)
E-post (*)
Faks (*)
Veebiaadress (*)

Krediidiandja: Folkefinans AS Eesti filiaal
Aadress: Pärnu mnt 141-9, 11314 Tallinn
Telefon: +372 604 8888
E-post: info@folkia.ee
Veebiaadress: www.elisa.ee

2. Krediiditoote kirjeldus
Krediidi liik

Tarbijakrediit asja omandamise finantseerimiseks.

Kasutusse võetav krediidisumma või krediidi ülempiir

75.00 eurot

Krediidi kasutusse võtmise tingimused Krediidi kättesaamise viis ja aeg.

Järelmaksu müügileping 23.04.2018

Tarbijakrediidilepingu kestus

18 kuud

Tagasimaksed ja vajaduse korral erineva intressimääraga laenujääkide puhul see,
milliste tarbijakrediidilepingust tulenevate maksete katteks tagasimakset arvestatakse.

Tasumisele kuulub Osamakse summa vastavalt maksegraafikule kord kuus 18 kuu
vältel. Lepingu sõlmimise tasu 0,00 eurot (tasutakse vastavalt maksegraafikule).

Kõigi tarbija poolt krediidi tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate
maksete kogusumma

Krediidi kogukulu on 86.783 eurot (arvestatud tasumisele kuuluvad osamaksed,
lepingutasu, intress)

Tarbijakrediidilepingu puhul, mille esemeks on asja omandamise, teenuse osutamise või
muu lepingueseme finantseerimine, ning majanduslikult seotud tarbijakrediidilepingute
puhul lepingu esemeks olev asi või teenus ja hind kohe tasudes (netohind)

Kauba nimetus: Alcatel One Touch 2045X 3G (black) Hind kohe tasudes (netohind):
75.00 eurot

Tarbijalt nõutavad tagatised Tarbijalt nõutavate tarbijakrediidilepingu tagatiste kirjeldus

-

3. Krediidiga seotud kulud
Intressimäär aastas või vajaduse korral erinevad tarbijakrediidilepingus kohaldatavad
intressimäärad

Fikseeritud intressimäär aastas 19 %

Krediidi kulukuse määr
Krediidi kogukulu, mis on väljendatud aastase protsendimäärana krediidisummast või
krediidi ülempiirist. Krediidi kulukuse määra abil saab võrrelda erinevaid pakkumisi

Krediidi kulukuse määr: 20.74 %
Krediidi kulukuse määra arvutamiseks kasutatavad
andmed
- Kauba maksumus (netohind): 75.00 eurot
- Sissemakse: 0.00 eurot
- Jääkväärtus: 0,00 eurot
- Lepingu sõlmimise tasu: 0,00 eurot
- Kuumakse: 4.821 eurot
- Makseperiood: 18 kuud

Krediidi kulukuse määra arvutamise eeldused - Sõlmitav järelmaksuleping kehtib
kokkulepitud tähtaja jooksul; - Ostja ja müüja täidavad oma kohustused lepingus
kokkulepitud tingimustel ja tähtaegadel
Kas krediidi saamiseks või krediidi saamiseks pakutavatel tingimustel on kohustuslik
- sõlmida kindlustusleping või
- muu kõrvalleping
Kui kõrvallepinguga seotud kulud ei ole krediidiandjale teada, ei sisaldu need krediidi
kulukuse määras.

Kindlustuslepingu ja muu kõrvallepingu sõlmimise kohustust ei ole.

Kaasnevad kulud
Maksetega hilinemisega kaasnevad kulud Maksete tasumata jätmisel võivad olla tõsised
tagajärjed (nt sundmüük) ning see võib raskendada krediidi saamist.

Maksetega hilinemisel kohalduv viivise määr on 0,15% päevas. Võla
sissenõudmiskulusid on õigus nõuda lepingu alusel vastavalt võlaõigusseaduses (VÕS
§ 1132) toodud hüvitise määradele.

4. Muud olulised õiguslikud aspektid
Taganemisõigus Tarbija võib tarbijakrediidilepingust taganeda 14 päeva jooksul.

Taganemisõigus 14 päeva arvates kauba kätte saamisest.

Krediidi ennetähtaegne tagastamine Teil on igal ajal õigus krediidi osaliseks või
täielikuks ennetähtaegseks tagastamiseks.

Teil on igal ajal õigus krediidi osaliseks või täielikuks ennetähtaegseks tagastamiseks.

täielikuks ennetähtaegseks tagastamiseks.
Krediidi ennetähtaegsel tagastamisel on krediidiandjal õigus saada hüvitist.

Hüvitist ei rakendata.

Päringud andmekogudest Krediidiandja peab Teile andma viivitamata ja tasuta teavet
andmekogus tehtud päringu tulemustest, kui päringu tulemusena otsustatakse Teile
krediiti mitte anda. Andmekogudest saadud teavet ei edastata, kui sellise teabe
edastamine on keelatud õigusaktidega või on vastuolus avaliku korra või julgeoleku
eesmärkidega.

-

Õigus saada tarbijakrediidilepingu projekti koopia Teil on õigus saada nõudmise korral
tasuta tarbijakrediidilepingu projekti koopia. Seda õigust ei ole, kui krediidiandja ei soovi
taotluse saamise ajal lepingueelseid läbirääkimisi jätkata

Teil on õigus saada tasuta tarbijakrediidilepingu projekti koopia. Seda õigust ei ole, kui
krediidiandja ei soovi taotluse saamise ajal lepingueelseid läbirääkimisi jätkata.

Tähtaeg, mille jooksul on krediidiandja lepingueelse teabega seotud.

Teave edastatakse lepingueelse teabena ühekordselt (teave ei oma siduvustähtaega).

