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OiSTER AFDRAG - vilkår
OiSTER Afdrag er en afdragsordning, hvor du betaler for din mobil eller andet hardware over 30 måneder.
Du kan vælge OiSTER Afdrag, når du køber produkter hos OiSTER.
Din første betaling af OiSTER Afdrag opkræves tidligst tre dage efter afsendelse af din ordre, og altid den
første i måneden.
Der er ingen renter, gebyrer eller kreditomkostninger forbundet med aftalen om OiSTER Afdrag, hvilket
betyder, at du betaler det samme beløb, uanset om du betaler kontant eller vælger OiSTER Afdrag. Du kan
til enhver tid betale restkøbesummen, hvis afdragsordningen ønskes afsluttet. Fragtomkostninger indgår
ikke i OiSTER Afdrag og betales derfor ved indgåelse af aftalen.
Du kan vælge OiSTER Afdrag ved samtidig køb af abonnement, eller hvis du allerede har et abonnement hos
OiSTER.
OiSTER Afdrag betales sammen med dit OiSTER-abonnement. Du kan læse mere om vilkår for betaling i
”Abonnementsvilkår for OiSTER”.
Ved forsinket betaling er OiSTER berettiget til at opkræve renter fra betalingsfristens udløb og indtil
betaling sker i henhold til rentelovens bestemmelser. OiSTER er ligeledes berettiget til at fremsende
rykkerskrivelse og inkassovarsel ved forsinket betaling af din regning.
OiSTER forbeholder sig retten til efter fremsendelse af rykkerskrivelse og inkassovarsel at ophæve din
OiSTER Afdrags-aftale med krav om omgående betaling af alle resterende afdrag samt ophævelse af din
OiSTER-abonnementsaftale.
Da OiSTER Afdrag betales sammen med dit OiSTER-abonnement, er manglende eller delvis betaling af den
samlede regning en misligholdelse af begge aftaler. Hvis du misligholder aftalen om OiSTER Afdrag,
betragtes det ligeledes som en misligholdelse af din OiSTER-abonnementsaftale. Hvis du misligholder dit
OiSTER-abonnement, betragtes det ligeledes som en misligholdelse af din aftale om OiSTER Afdrag.
Såfremt OiSTER ophæver eller opsiger aftalen om OiSTER-abonnement i overensstemmelse med
bestemmelserne i ”Abonnementsvilkår for OiSTER”, skal dette tillige betragtes som en ophævelse eller
opsigelse af din OiSTER Afdrag-aftale med den følge, at du omgående eller inden udløbet af et eventuelt
opsigelsesvarsel skal betale den skyldige (rest)købesum til OiSTER.
Dit OiSTER Afdrag fortsætter uændret, hvis du opsiger dit OiSTER-abonnement inden for de 30 måneder,
medmindre du i forbindelse med opsigelsen af dit OiSTER-abonnement betaler restkøbesummen.
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