
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För kunder till: 

Stabelo  
Telefon 010-410 35 00 
info@stabelo.se 

 

Solcellslån  
från Stabelo 

www.stabelo.se 

Marknadens största gröna bolånerabatt för 
energieffektiviserande investeringar i hemmet. 
Få 0,20% rabatt på redan ledande bolåneräntor. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer på www.stabelo.se 
 

Helt digitalt 

Billigt bolån. Ännu billigare 

solcellsfinansiering. 

Stabelo  |    Grönt tilläggslån 

Färdigförhandlat bolån med 
automatisk rabatt i botten. 
Marknadens billigaste 
solcellsfinansiering på toppen. 

Digital ansökan och 
signering 
Ansök om lånet och signera 
lånehandlingar digitalt med BankID. Vi 
flyttar ditt befintliga bolån till oss och 
lägger på ett billigt solcellslån. 

Aldrig mer förhandla 
ränta eller bevaka rabatt 
Vi baserar din ränta på genomsnittet 
av det största bolåneaktörerna och 
lägger på en rabatt 

Stabelos bolån 
 

Stabelo erbjuder färdigförhandlade bolån med automatisk 

rabatt. Vi utgår från de största bolåneaktörernas 

genomsnittsränta och lägger på en rabatt. Ingen 

förhandling och alltid bra pris.  

Grönt tilläggslån för 
solcellsfinansiering 

Du får ytterligare 0,20% rabatt på Stabelos redan låga 

prislista för finansiering av solceller på ditt hem. Det 

innebär en marknadsledande grön rabatt på ett redan 

marknadsledande ränteerbjudande.  

Krav för vanligt bolån från Stabelo. Vi 
belånar din primärbostad upp till 60% 
belåningsgrad. När du söker lån räknar 
vi på ditt låneutrymme som är en 
funktion av din hushållsekonomi samt 
bostaden uppskattade värde. Inga 
amorteringar krävs annat än om du 
träffas av Finansinspektionens 
amorteringskrav. 

Krav för grönt tilläggslån från Stabelo. 
Grönt tilläggslån är tillgängligt för dig 
som väljer att finansiera hela bostaden 
med Stabelo. Cirka 9 av 10 svenskar 
sparar pengar på att välja Stabelos bolån 
istället för det erbjudande man har hos 
sin befintliga bank. Våra lån söker du på 
3 minuter och signerar digitalt. Vi sköter 
resten. Det är enklare än du tror.  

Prisad bolåneprodukt 
med supernöjda kunder

 

Stabelos kunder är bland de nöjdaste i 
svensk bolånemarknad och vårt bolån 
har fått pris av Privata Affärer 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ring oss eller besök 
oss på vår hemsida 
 Vi ser fram emot att finansiera hela ditt boende 
samt möjliggöra en investering i framtiden i 
form av solceller till marknadens lägsta ränta.  

För aktuella räntor surfa in på: 

www.stabelo.se/vara-rantor 

www.stabelo.se 

Nöjda kunder 

Stabelo har hittills hjälpt cirka 20 000 kunder till billigare och problemfria bolån. Bolaget 
tilldelades 2020 priset ”Årets Bolån” av Privata Affärer och har ett genomsnittligt 
kundbetyg hos Trustpilot på 4,7/5! 

4,7/5 i betyg hos Trustpilot 

Alla vanliga räntebindningstider. Stabelo 
erbjuder samma räntebindningstider som 
de flesta övriga bolåneinstitut. Välj 
mellan att helt eller delvis binda din 
ränta på mellan 3 månader och 10 år. Det 
gäller även gröna tilläggslån. Tillgängliga 
räntebindningstider: 

 

 3 månader 

 1 år 

 2 år 

 3 år 

 5 år 

 10 år 

Flera olika gröna rabatter. Stabelo utgår 
från genomsnittliga boräntor och lägger 
på en rabatt. Har din bostad 
energiklassifikation A eller B får du 
ytterligare 0,1% rabatt. Vill du låna till 
energieffektiviserande investeringar är 
rabatten 0,2%. 

 

 Rabatt mot branschens snitträntor 

 Rabatt för hög energieffektivitet 

 Rabatt för energieffektiv investering 

 Inga dolda avgifter 

Det sista bolånet du behöver ta. Eftersom 
Stabelo baserar sin ränta på snittet av de 
sex stora bolåneaktörerna, och ger den 
räntan till alla kunder, kan du alltid vara 
trygg med att du har en bra ränta utan 
krångel eller underhåll och utan att du 
behöver köpa andra dyra produkter. 

 

 Ingen förhandling 

 Ingen bevakning av rabatt 

 Samma låga ränta för alla 

 Inga krav på kringaffär 

 

~0,3% Lägre 3-månadersränta än 
storbankerna under 2020 

Mindre än en minut 
snittväntetid i kundtjänsten 

Vi finns där du fins 

Ansök och signera i mobilen 

För mer information om grönt tilläggslån surfa in på:  

www.stabelo.se/gront-tillaggslon 



 

 

 

 

 

 

 

 

Engelbrektsgatan 19 
114 32 Stockholm 

 

Telefon:  010-410 35 00 
E-mail: info@stabelo.se 

 


