Ansökan om lån/kortkredit
Tack för visat intresse av GOSOL ENERGI AB:s produkter! Vi samarbetar med WASA Kredit för att
kunna ge er bästa möjliga avbetalningsvillkor. Wasa Kredit ägs av Länsförsäkringar Bank.
Länsförsäkringsbolagen äger gemensamt Länsförsäkringar AB, där Länsförsäkringar Bank ingår som
ett dotterbolag. Följande kostnader och villkor gäller för räntefri kortkredit:
•
•
•
•
•
•

Uppläggningsavgift (kampanjavgift): 495 kr, engångskostnad
Administrationsavgift: 45 kr per månad
Räntestöd: 3 % av beviljat belopp, engångskostnad
Kampanjränta: 0,00 %
Återbetalningstid: 6, 12, 24 eller 36 månader
Maximalt belopp som kan ansökas: 100 000 kr

Kampanjränta villkor
Kampanjränta på 0,00 % gäller under förutsättning att kontohavaren fullgör sina skyldigheter enligt
villkor. Det innebär att om betalning ej sker på utsatt tid, eller om andra villkor i avtalet inte fullföljs
kommer andra villkor att träda i kraft och räntan kan då höjas. Med andra ord är det viktigt att betala
räkningarna i tid för att behålla räntan på 0 %. Se dokument som bifogas vid ansökan för fullständiga
villkor.

Exempel
Vi kan ge ett exempel på ett kortkreditlån på 100 000 kr med en avbetalning på 36 månader. Ni
betalar då först en engångskostnad på 3 495 kr (uppläggningsavgift och räntestöd), sedan betalas 45
kr samt amortering på lånet var månad (2 823 kr/månad). Total kostnad för hela lånet blir alltså
endast 5 115 kr!

Lösa hela lånet eller amortera extra
Ni kan givetvis betala hela lånet när ni vill, om ni får möjlighet till det. Det går också utmärkt att
betala av extra (amortera) på lånet, närsomhelst.

Frågor gällande krediten
Vid frågor gällande krediten kan ni i första hand kontakta Peter Ström på Wasa Kredit AB via e-post:
peter.strom@wasakredit.se. GOSOL ENERGI AB når ni på telefonnummer 010-175 52 00, eller så ka
ni skicka e-post till: info@gosolenergi.se. Aktuell information hittar ni på vår hemsida:
www.GoSolenergi.se.
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