
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Texter till sida för betalningsvillkor: 

 

BETALNING 

Qliro gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Du har möjlighet att välja det 

betalningsalternativ som passar dig. 

  

Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra 

alternativen som finns tillgängliga.  

Genom att ange eller efterfråga information i kassan godkänner du våra användarvillkor och 

behandling av dina personuppgifter. 

  

QLIRO FAKTURA 

Fakturan ska betalas inom 14 dagar från fakturadatum. Fakturan skickas via e-post till den mejladress 

du anger vid köpet.  

Vid försenad betalning skickas en påminnelse till dig och det utgår en förseningsavgift om 60 kr samt 

dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Vid ytterligare försening tillkommer en lagstadgad 

inkassoavgift. 

Vid fakturaköp förbehåller vi oss rätten att göra en kreditupplysning genom Qliro AB. Insamling och 

behandling av dina personuppgifter samt kreditupplysning är nödvändig för att vi ska kunna behandla 

ditt önskemål om 14 dagars kredit. 

För mer information om Qliros villkor klicka här 

 

QLIRO FÖRETAGSFAKTURA 

Betalningstid för faktura är 30 dagar från att ordern skickats från butiken. Fakturan skickas via epost 

eller brev när ordern skickas. Det är du som kredittagare som ansvarar för att betalningen inkommer 

inom angiven tidsram enligt de villkor du godkänt vid val av betalningsalternativ ”faktura”. 

Vid utebliven betalning från näringsidkare/juridisk person debiteras förseningsersättning i enlighet med 

lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m., samt dröjsmålsränta enligt vid var tid 

gällande referensränta med ett tillägg om 24,00%. 

För mer information om Qliros villkor klicka här. 

 

QLIRO ”KÖP NU, BETALA SENARE” 

Köp nu - Betala Senare 

Ränta 0 % 

Uppläggningsavgift 39 kr. 

Inga ytterligare avgifter tillkommer. 

Fakturan skickas med e-post i mitten av kampanjmånaden 

https://assets.qliro.com/terms/se/sv/terms/1/terms_invoice.pdf
https://assets.qliro.com/terms/se/sv/terms/1/terms_invoice.pdf


Vid försenad betalning skickas en påminnelse till dig och det utgår en förseningsavgift om 135 kr samt 
dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Vid ytterligare försening tillkommer en lagstadgad 
inkassoavgift. 

Vid köpet förbehåller vi oss rätten att göra en kreditupplysning genom Qliro AB. Insamling och 

behandling av dina personuppgifter samt kreditupplysning är nödvändig för att vi ska kunna behandla 

ditt önskemål om kreditköp. 

Fullständiga villkor: Qliros fullständiga kampanjvillkor hittar du här. 

Se också Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation. 

 

QLIRO KONTO & DELBETALNING 

När du väljer delbetalning får du genast besked om din ansökan har beviljats och vi kan hantera ditt 

köp omgående. Skulle din ansökan inte bli beviljad kan du gå tillbaka och välja ett alternativt 

betalningssätt. 

Du kan ha ett eller flera pågående delbetalningsköp och Qliro sammanställer dem på en 

månadsfaktura som skickas till dig via e-post i mitten av varje månad. Du kan när som helst under 

delbetalningstiden betala hela din kvarvarande skuld. 

Följande alternativ finns för delbetalning 

Betalsätt 3 mån 6 mån 12 mån 36 mån Konto* 

Uppläggningsavgift 95 kr 195 kr 295 kr 395 kr 0 kr 

Administrationsavgift 29 kr 29 kr 29 kr 29 kr 29 kr 

Årsränta 0% 0% 0% 9,95% 19,90% 

 

Exempel vid ett köp om 10 000 kr 

Effektiv ränta   11,45% 13,29% 12,31% 19,77% 29,22% 

Att betala per månad 3 394 kr 1 728 kr 887 kr 362 kr 955 kr 

Total kostnad 10 182 kr 10 369 kr 10 643 kr 13 047 kr 11 458 kr 
*Gäller vid avbetalning över 12 månader 

Vid försenad betalning skickas en påminnelse till dig och det utgår en förseningsavgift om 135 kr samt 
dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Vid ytterligare försening tillkommer en lagstadgad 
inkassoavgift. 

Vid köpet förbehåller vi oss rätten att göra en kreditupplysning genom Qliro AB. Insamling och 

behandling av dina personuppgifter samt kreditupplysning är nödvändig för att vi ska kunna behandla 

ditt önskemål om kreditköp. 

Fullständiga villkor: Qliros fullständiga villkor för konto och delbetalning hittar du här. 

Se också Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation. 

 

KORTBETALNING 

Kortbetalningar sker i system som uppfyller krav enligt säkerhetsstandarden PCI-DSS. 

  

För information om din betalning kontakta Qliro via kontaktuppgifterna på  https://www.qliro.com/ 

 

Du kan välja att betala hela ordervärdet med betal- eller kreditkort. Vi accepterar för närvarande VISA 

och Mastercard. Det tillkommer inte någon kortavgift. Kreditkortsbetalning hanteras av vår 

betalningspartner Qliro för att garantera snabb och säker betalning.   

För ökad säkerhet använder vi 3D-Secure som är en global säkerhetsstandard framtagen av VISA och 

https://qliro.com/assets/documents/Kontovillkor.pdf
https://assets.qliro.com/terms/se/sv/terms/1/secci.pdf
https://qliro.com/assets/documents/Kontovillkor.pdf
https://assets.qliro.com/terms/se/sv/terms/1/secci.pdf
https://www.qliro.com/


Mastercard för betalningar över Internet.  

Så här går det till:  

1. Välj Kreditkort som betalningsmetod i kassan. Du länkas nu till Qliros säkra betalningsserver.  

2. Välj typ av kreditkort, ange kortnummer, giltighetsdatum, kortets säkerhetskod (CVV) samt namn på 

kortinnehavaren.  

Vänligen observera att vid användande av e-kort bör du ange minst två månaders giltighetstid.  

3. En kontroll genomförs så kortuppgifterna stämmer samt att det finns täckning för köpet.  

4. Köpsumman reserveras först på ditt konto.  

5. Det reserverade beloppet förs över till ”Butik” när varorna skickas från lagret.  

 

 

DIREKTBANKSBETALNING MED TRUSTLY 

Handla och betala direkt från ditt bankkonto. 

Så här går det till: 

1. Välj Trustly som betalalternativ i kassan 

2. Ange vilken bank du använder dig utav och identifiera dig sedan med bank-id eller 

säkerhetskod över en säker och krypterad anslutning 

3. Välj sedan vilket konto du vill betala från (t.ex. sparkonto eller lönekonto) och bekräfta köpet. 

4. Köpesumman dras direkt från det angivna kontot och en orderbekräftelse skickas ut. 

 

 

 


