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1. LUOTTO
Seuraavia yleisiä ehtoja sovelletaan, jos asiakas hakee luottoa maksaakseen kauppiaan 
myymien tuotteiden käteishinnan laskulla tai erämaksulla. Kaikkia näissä yleisissä 
ehdoissa mainittuja maksutapoja ei välttämättä tarjota ostoa varten. Tarjolla olevat 
maksutavat ilmenevät kunkin ostotapahtuman yhteydessä.

2. LUOTONANTAJA JA MAKSUNSAAJA
Kauppias siirtää oikeuden vaatia maksua luotonantaja Collector Bank AB:lle, 
SE556597-0513, Box 11914, 404 39 Göteborg, Ruotsi (”Luotonantaja”). Luotonantaja on 
rekisteröidyn tavaramerkin ”Walley” haltija ja harjoittaa toimintaa kyseisen tavaramerkin 
alla. Maksuvelvollisuudesta voi näin ollen vapautua vain suorittamalla maksu 
Luotonantajalle.

3. LUOTTOKELPOISUUDEN ARVIOINTI
Luotonantaja arvioi asiakkaan luottokelpoisuuden ennen lasku- tai 
erämaksumahdollisuuden myöntämistä. Tekemällä oston asiakkaan lukuun edustaja 
vakuuttaa, että hänellä on oikeus tehdä osto asiakkaan puolesta. Luotonantaja voi 
tarkistaa, että oston tekijä on asiakkaan toimivaltainen edustaja. Asiakas on vastuussa 
Luotonantajalle kaikista asiakkaan edustajan asiakkaan lukuun laskulla tai erämaksulla 
tekemistä ostoista.

4. LASKU
Laskun käyttäminen maksutapana edellyttää, että asiakas hyväksyy nämä yleiset 
ehdot. Laskulla maksettaessa veloitetaan lisämaksuna ainoastaan laskutusmaksu, 
jonka kauppias veloittaa asiakkaalta kauppiaan ehtojen mukaisesti. Käteishinta 
ilmoitetaan kauppiaan asiakkaalle toimittamassa tilausvahvistuksessa. Lasku 
toimitetaan pdf-tiedostona asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja se 
erääntyy maksettavaksi oston yhteydessä ilmoitetun päivien määrän kuluttua. Maksu on 
suoritettava Luotonantajalle laskussa mainittujen maksutietojen mukaisesti viimeistään 
laskun eräpäivänä.

5. ERÄMAKSU
Erämaksun käyttäminen maksutapana edellyttää, että asiakas tekee luottosopimuksen 
Luotonantajan kanssa ja hyväksyy nämä yleiset ehdot. Asiakkaan toimivaltaisen 
edustajan on allekirjoitettava luottosopimus. Edustaja vakuuttaa tekemällä 
luottosopimuksen asiakkaan lukuun, että annetut tiedot ovat oikeat ja että hänellä on 
oikeus tehdä luottosopimus asiakkaan puolesta. 

Erämaksulla maksettaessa oston maksaminen jaetaan 6, 12 tai 24 kuukauden ajalle 
taikka ostotapahtuman yhteydessä ilmoitun kuukausien määrän ajalle. Erämaksulla 
maksettaessa veloitetaan luottokorko, perustamismaksu ja kuukausittaiset 
tilinhoitomaksut seuraavasti tai sen mukaan, mitä on ilmoitettu ostotapahtuman 
yhteydessä: 

Palvelu Perustamismaksu Luottokorko Kuukausimaksu 

Erämaksu – 6 kk 30 EUR 14,95 % 3,95 EUR

Erämaksu – 12 kk 30 EUR 14,95 % 3,95 EUR

Erämaksu – 24 kk 30 EUR 14,95 % 3,95 EUR

Erämaksun laskut lähetetään kuukausittain pdf-tiedostoina asiakkaan ilmoittamaan 
sähköpostiosoitteeseen. Perustamismaksu veloitetaan ensimmäisen kuukauden 
erässä. Kuukausimaksu veloitetaan kuukausittain jokaisen lähetetyn erämaksun laskun 
yhteydessä. Velkapääomalle laskettu luottokorko veloitetaan yllä ilmoitetun vuosikoron 
mukaisesti. Luottokorko veloitetaan kuukausittain ja se lasketaan laskutushetken 
velkapääomalle. 

Maksu on suoritettava Luotonantajan tilille, joka ilmoitetaan erämaksun laskussa, 
viimeistään erämaksun laskussa mainittuna eräpäivänä. Velka vähenee ainoastaan, 
mikäli maksu tehdään Luotonantajan ohjeiden mukaan. Velkaan ei vaikuta asiakkaan 
mahdollinen kauppiaan tai muun osapuolen kanssa tekemä maksua koskeva sopimus. 
Luotonantajalla on oikeus päättää, että suoritettu maksu vähennetään korosta, 
maksuista, kuluista ja pääomasta tässä järjestyksessä. Asiakas voi aina halutessaan 
maksaa koko velan etukäteen.

6. EHTOJEN MUUTTAMINEN
Luotonantaja pidättää oikeuden muuttaa korkoja, maksuja ja muita ehtoja. Luotonantaja 
tiedottaa muutoksesta lähettämällä asiakkaalle nimenomaisen ilmoituksen tai 
ilmoittamalla muutoksesta osoitteessa www.walley.fi. Muutos tulee voimaan välittömästi, 
kun kirjallinen ilmoitus muutoksesta on lähetetty asiakkaalle tai muutoksesta on 
ilmoitettu osoitteessa www.walley.fi.

7. LASKULLA TAI ERÄMAKSULLA MAKSETTUJA TAVAROITA JA PALVELUITA 
KOSKEVAT REKLAMAATIOT 
Tavaran tai palvelun virheestä vastaa kauppias. Reklamaatio on sen vuoksi tehtävä 
kauppiaalle.

8. MAKSUN VIIVÄSTYMINEN
Jos maksu on puutteellinen tai sitä ei tehdä ajoissa, asiakkaalta veloitetaan 
viivästyskorkoa 2,5 % kuukaudessa kulloinkin jäljellä olevan velan eräpäivän ja koko 
maksun suorittamisen väliseltä ajalta. Lisäksi asiakkaalta veloitetaan tarvittaessa 
muistutusmaksu 15 EUR per maksumuistutus, perintäkulut sekä viranomais- ja 
tuomioistuinmaksut kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

9. ENNENAIKAINEN PÄÄTTYMINEN
Luotonantaja pidättää oikeuden irtisanoa luottosopimus päättymään välittömästi 

seuraavissa tilanteissa:
1. Asiakaan suoritus aiempaan laskuun tai erämaksun laskuun on viivästynyt, taikka 
2. Asiakas haetaan konkurssiin tai selvitystilaan, on keskeyttänyt maksunsa tai on 

olemassa jokin muu syy epäillä, että asiakas on tullut maksukyvyttömäksi.

10. ILMOITUKSET
Luotonantajalla on oikeus lähettää tietoja asiakkaalle sähköpostilla asiakkaan 
ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Luotonantaja voi myös antaa tietoja asiakkaalle 
sähköisessä muodossa Luotonantajan kotisivulla www.walley.fi. Jos asiakkaan 
toiminimessä, osoitteessa tai muissa yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia, asiakkaan 
on ilmoitettava niistä välittömästi Luotonantajalle. Ilmoitus tehdään osoitteeseen b2b@
walley.fi.

11. SIIRTÄMINEN
Luotonantaja pidättää oikeuden siirtää, lainata tai pantata saatavansa asiakasta kohtaan 
kolmannelle osapuolelle.

12. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ
Kun asiakas käyttää Luotonantajan maksupalveluja, Luotonantaja kerää ja tallentaa 
tietoja yksityishenkilöistä, kuten asiakkaan nimenkirjoittajasta, edustajasta tai 
yhteyshenkilöstä. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun tietoja annetaan kauppiaan 
kassalla tai Collector Checkoutissa. Sekä Luotonantaja että kauppias käsittelevät 
kyseisiä henkilötietoja voidakseen tarjota asiakkaalle Luotonantajan maksupalveluja. 
Täydelliset tiedot siitä, miten Luotonantaja käsittelee henkilötietoja ja mitä oikeuksia 
rekisteröidyllä henkilöllä on, ovat saatavilla kohdassa ”Tietosuojasta” osoitteessa www.
walley.fi Mahdollisten henkilötietoja koskevien kysymysten osalta asiakas voi olla myös 
yhteydessä dataskydd@collectorbank.se. 

13. RAHANPESU
Ruotsissa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta annetun lain (2009:62) 
(”Rahanpesulaki”) ja Ruotsin rahoitustarkastusviranomaisen ohjeen FFFS 2009:1 
mukaisesti on noudatettava erityisiä ehtoja, jotka koskevat liikesuhteen aloittamista 
sellaisen henkilön kanssa, joka toimii tai on aiemmin toiminut merkittävässä 
julkisessa tehtävässä, kuten valtionpäämiehenä, pääministerinä, ministerinä, vara- 
tai apulaisministerinä, parlamentin jäsenenä, korkeimman oikeuden tuomarina, 
tilintarkastusviranomaisen korkeana virkamiehenä, keskuspankin hallintoelimen 
jäsenenä, suurlähettiläänä, puolustusvoimien ylempänä upseerina tai muussa 
vastaavassa asemassa, taikka tällaisen henkilön perheenjäsenenä tai tunnettuna 
yhteistyökumppanina (”PEP”). Asiakas vakuuttaa tekemällä luottosopimuksen, etteivät 
tosiasialliset edunsaajat ja asiakkaan edustaja ole PEP- henkilöitä. Asiakas vakuuttaa 
myös, etteivät kyseiset henkilöt ole millään pakotelistalla.

14. VALITUKSET
Jos asiakas on tyytymätön Luotonantajan tapaan hoitaa asiakkaan luottoa, asiakas 
voi ilmoittaa siitä Luotonantajan asiakaspalveluun joko kirjallisesti osoitteeseen b2b@
walley.fi tai soittamalla numeroon 029 3700 300. Asiakas voi ottaa yhteyttä myös 
Luotonantajan valitusasioista vastaavaan henkilöön sähköpostitse osoitteeseen 
complaints@collectorbank.se tai puhelimitse numeroon 09 3158 9900. Luotonantajan 
toimintaa valvoo Ruotsin rahoitustarkastusviranomainen Finansinspektionen (FI), Box 
7821, 103 97 Tukholma, Ruotsi. Luotonantajan toimintaan tyytymätön asiakas voi ottaa 
yhteyttä myös Ruotsin rahoitustarkastusviranomaiseen, puhelin +46 8 787 80 00. Riita-
asioissa asiakas voi kääntyä yleisen tuomioistuimen puoleen. 

15. RIITA-ASIAT
Tähän sopimukseen liittyvät riidat ratkaistaan Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. 
Sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.
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