DELA UPP DIN BETALNING
Vill du dela upp betalningen på flera månader? Du som ansluter din fastighet till fiber kan
dela upp betalningen till Wexnet. Välj en avbetalningsplan som passar dig.

Så fungerar det

Wexnet erbjuder delbetalning av anslutningsavgiften för dig som vill ansluta din fastighet
till stadsnätet. Du kan välja att dela upp

betalningen på 6, 12 eller 24 månader. Du
betalar en uppläggningsavgift på 495 kr, en
aviavgift på 29 kr/mån samt 6 procent ränta.

Så här mycket betalar du varje månad
Köpbelopp

6 mån

12 mån

24 mån

16 500 kr

2 785 kr

1 413 kr

728 kr

18 900 kr

3 190 kr

1 618 kr

833 kr

21 500 kr

3 628 kr

1 841 kr

948 kr

25 000 kr

4 219 kr

2 141 kr

1 102 kr

Månadskostnaden är inklusive ränta om 6 %. Utöver ovan angiven kostnad tillkommer en uppläggningsavgift på 495 kr, en aviavgift
på 29 kr/mån och eventuell referensränta*. Betalar du med autogiro slipper du betala aviavgift. Uppläggningsavgift och ränta
faktureras separat. *Referensränta är en räntesats som fastställs en gång per halvår av Riksbanken.

Så här mycket blir din totala kostnad
Köpbelopp

6 mån

12 mån

24 mån

16 500 kr

17 205 kr

17 451 kr

17 967 kr

18 900 kr

19 635 kr

19 911 kr

20 487 kr

21 500 kr

22 263 kr

22 587 kr

23 247 kr

25 000 kr

25 809 kr

26 187 kr

26 943 kr

Totalkostnaden är inklusive ränta om 6 % och uppläggningsavgift. Utöver detta kan eventuell referensränta också tillkomma.
Exempel på totalkostnad: Vid ett köpbelopp på 18 900 kr och 12 månaders delbetalning blir din totala kostnad 20 259 kr.
Beloppet avser köpbeloppet inklusive aviavgift, uppläggningsavgift och ränta och motsvarar en effektiv ränta om 15,43 %*.
*Effektiv ränta är den totala kostnaden för att dela upp betalningen och avser därmed kostnaderna som tillkommer
utöver köpbeloppet.

Bra att veta
Beställ

Rotavdrag kan inte nyttjas

Fyll i talongen nedan och skicka den till Wexnet, Box
497, 351 06 Växjö. Det är viktigt att du skickar in den
här blanketten samtidigt som du gör din beställning.
Du kan också beställa delbetalning genom att fylla i
ett formulär på wexnet.se eller kontakta oss via
telefon 0470-70 33 33.

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

Betalningen är personlig

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

Slipp aviavgiften genom att använda autogiro

Kreditprövning

Genom att betala via autogiro slipper du aviavgiften
på 29 kr/mån. Enklast anmäler du autogiro genom
din internetbank, du kan också fylla i vår blankett och
skicka in i samband med din beställning.

I samband med att fakturan skapas gör vi en
kreditprövning vilket innebär att Wexnet AB
inhämtar en kreditupplysning. Om det skulle visa sig
att vi inte bedömer dig kreditvärdig skickas en
faktura på hela beloppet till din folkbokföringsadress.

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

12 mån

24 mån

Namn
Adress
Postnummer

Ort

Adress för anslutning
E-post

Ort och datum
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

Beställarens namnförtydligande

5018_200303_ EL

Personnummer

