
Sista chansen!

Beställ senast 
31 december 2020 
och få Stadsnätet 

installerat för 
14 000 kr

BESTÄLL NU! 

Efter nyår 
höjer vi priset!



Vad händer 
efter anslutningen 
till Stadsnätet?
När du fått Stadsnätet inkopplat till din fastighet 
så beställer du enkelt själv de tjänster du önskar från 
de operatörer som ingår i Stadsnätet. Aktuellt utbud 
och priser hittar du på oxeloenergi.se/stadsnät under 
sidan ”Beställ tjänster”. Det är bara att välja det erbju-
dande som känns bäst för dig och vill du sedan byta 
leverantör är det enkelt. 

            
av oxelösundarna har redan 
anslutit sig till Stadsnätet. 
Nu är det din tur!
När du ansluter dig till Stadsnätet får du tillgång 
till ett säkert bredband, tv och telefoni med hög 
kapacitet, ända upp till 1 000 Mbit/s. 

Det innebär bland annat att du kan titta på tv, surfa, 
jobba hemifrån, streama film eller handla online och 
vara trygg med att kapaciteten räcker till. Det går 
även att dra nytta av smarta tjänster för det uppkopp-
lade hemmet. Med bredbandet har du obegränsad 
surf och kan glömma allt vad surfpotter heter.

75% 

WOW 
– Vilket bra erbjudande! 

Jag måste skynda mig 

att skicka in min

beställning!

Se alla våra leverantörer på oxeloenergi.se/stadsnat

Utbudet förändras löpande och nya leverantörer och tjänster tillkommer hela tiden, 
för aktuellt utbud och för att se vilka leverantörer som är valbara se hemsidan.



Passa på innan nyår! 

Fyll i bifogad beställningsblankett och skicka in den till 
oss enligt anvisningarna längst ner på blanketten. När 
vi får din beställning så kontaktar vi dig för att skräddarsy 
den bästa lösningen för just din bostad. 

Eftersom du är snabb och beställer innan 31 december 
2020 så hinner vi börja med installationen hos dig 
under våren 2021. Vi diskuterar naturligtvis tidplanen för 
installationen i god tid med dig innan arbetet påbörjas.

Erbjudandet gäller till 2020-12-31. Från och med 
1 januari 2021 höjer vi anslutningsavgiften till 
17 500 kr, grävtillägg 3 500 kr.

WOW 
– Vilket bra erbjudande! 

Jag måste skynda mig 

att skicka in min

beställning!



Oxelö Energi AB
Sjögatan 28, 613 33 Oxelösund

oxeloenergi@oxelosund.se
www.oxeloenergi.se/stadsnat

Har du frågor om Stadsnätet 
eller fiberuppkoppling?

Kontakta gärna Carl Sjööquist 0155-388 40 
eller carl.sjooquist@oxelosund.se

– Stadsnätet ger oss en stabil och framtidssäker uppkoppling till låga priser!

Scanna denna QR-kod 
med kameran i din 

mobil så kommer du 
direkt till hemsidan!


