Standardiserte Europeiske opplysninger om Forbrukerkreditt (SEF)
Opplysninger til forbrukere med Energikonto fra LOS

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler
Kredittyter
Adresse
Telefonnummer
E-postadresse
Nettside

LOS AS, org.nr. 982 974 062
Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand
38 60 85 00
kundesenter@los.no
www.los.no

2. Beskrivelse av kredittproduktets viktigste egenskaper
Avtale

Avtalen omfatter opplysninger gitt i dette skjemaet, produktvilkår for Energikonto, den til enhver tid
gjeldende prisliste, samt andre bindende vilkår og/eller erklæringer gitt til LOS.

Type kreditt

Kontokreditt som kan benyttes til å betale kostnader knyttet til strømleveranse hos LOS.

Kredittkontoavtalens varighet

Avtalen er tidsubestemt, og du kan når som helst velge å si opp avtalen.

Vilkår for bruk av Energikonto

Kreditt kan kun benyttes til betaling av faktura fra LOS, og bruken forutsetter at du overholder de vilkår og
plikter som inngår i avtalen. Som Energikonto-kunde har du mulighet til å benytte én betalingsfri måned per
kalenderår. Betalingsfri måned kan ikke benyttes dersom betalingskravet er misligholdt eller konto er
overtrukket (se din kredittgrense på faktura eller minside.los.no).

Avdrag og eventuelt hvilken rekkefølge avdragene vil bli fordelt

Dersom det på en faktura ikke fremgår hva innbetalingen skal dekke, vil enhver delbetaling gå til med til å
dekke de eldste kostnadene på energikontoen.
Minstebeløp per måned er 40 % av anbefalt månedsbeløp.
Anbefalt månedsbeløp er ca. 1/12 av dine estimerte årlige strømkostnader.

Totalbeløp som skal betales
Dette betyr beløpet for lånt kapital + renter og eventuelle kostnader knyttet til kreditten.

Totalbeløpet som skal betales vil fremkomme på din månedlige faktura. Beløpet vil avhenge av hvor mye
kreditt du har benyttet og hvordan du velger å nedbetale denne kreditten.

3. Kredittens kostnader
Lånerente

Nominell rente er 10 %

Effektiv årlig rente

Effektiv årlig rente ved benyttet kreditt

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 tilbud.

Kr
Kr
Kr

5 000,10 000,15 000,-

er
er
er

19,36 %
14,68 %
13,12 %

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 tilleggstjenester

Nei
Nei

Kostnadene ved bruk av Energikonto

Årsgebyr:
eFaktura:
Etableringskostnad:
Fakturagebyr på papirfaktura:
Månedlig produktkostnad:

Kostnader i tilfelle av for sene betalinger

Ved forsinket betaling påløper kostnader i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

kr 0,kr 0,kr 0,kr 59,kr 39,-

Manglende betaling kan få alvorlige følger og gjøre det vanskelig å oppnå kreditt senere.
Betingelser ved prisendringer

LOS kan endre de priser som er oppgitt i avtalen. Ved prisendring vil du motta skriftlig varsel minst seks uker
før endringen trer i kraft.

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, kreditten kan når som helst innfris i sin helhet.

lnformasjonssøk i en database

Ved søknad og under kundeforholdet kan LOS innhente opplysninger fra kredittopplysningsbyrå for å foreta
kredittvurdering. Gjenpartsbrev med opplysningene som er innhentet vil da bli sendt deg som kunde.

Rett til et utkast til kredittavtale

Ja, du kan til enhver tid be om kopi av gjeldende vilkår og avtale.
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