DELA UPP DIN BETALNING
RÄNTEFRITT
Nu kan du som ansluter din fastighet till fiber dela upp din betalning till Wexnet. Dessutom
är det helt räntefritt!

Så fungerar det

Beställ

Wexnet erbjuder delbetalning av anslutningsavgiften för dig som vill ansluta din fastighet
till stadsnätet. Du slipper betala ränta och
betalar enbart uppläggningsavgiften på 495
kr, samt en aviavgift på 29 kr/mån.

Fyll i talongen på baksidan och skicka den till
Wexnet, Box 497, 351 06 Växjö. Eller
kontakta oss via telefon 0470-70 33 33. Det
är viktigt att du skickar in den här blanketten
samtidigt som du gör din beställning.

Såhär mycket betalar du varje månad
Köpbelopp

3 mån

6 mån

12 mån

16 500 kr
18 900 kr
21 500 kr

5 500 kr
6 300 kr
7 167 kr

2 750 kr
3 150 kr
3 583 kr

1 375 kr
1 575 kr
1 792 kr

25 000 kr

8 333 kr

4 167 kr

2 083 kr

Utöver angiven kostnad ovan tillkommer en uppläggningsavgift på 495 kr
samt en aviavgift på 29 kr/mån.

Bra att veta
Rotavdrag kan inte nyttjas

Slipp aviavgiften genom att använda autogiro

När du väljer att dela upp betalningen av
anslutning av fiber är du inte berättigad att
använda rotavdrag.

Genom att betala via autogiro slipper du
aviavgiften på 29 kr/mån. Antingen kan du anmäla
autogiro genom din internetbank eller genom att
fylla i vår blankett och skicka in i samband med
beställningen.

Betalningen är personlig

Det är du som har ansvar för avbetalningen av
fiberanslutningen oavsett om du säljer fastigheten.

Kreditprövning

Vi kan komma att begära en kreditprövning vilket
innebär att Wexnet AB inhämtar en kreditupplysning. Om det skulle visa sig att vi inte
bedömer dig kreditvärdig kan vi komma att neka
delbetalning.

-------------------------------------------------------------------------------------Medgivande för uppdelning av betalning
Antal månader jag vill dela upp min betalning på
3 mån

6 mån

12 mån

Namn
Adress
Postnummer

Ort

E-post

Ort och datum
Beställarens namnförtydligande
5018_171124_ CE

Beställarens underskrift

FIBER FÖR FRAMTIDEN
Wexnet – en del av Växjö Energi
Box 497 • 351 06 • Kvarnvägen 35 • Växjö
0470-70 33 33 • info@wexnet.se • wexnet.se

