Tillval

-för ett bekvämare liv!

Som hyresgäst hos oss erbjuds du ett antal produkter som tillvalsmöjlighet.
Priser och villkor finner du i denna folder. När du bestämt dig kryssar du i de
val du önskar och skickar eller lämnar in den till oss.
Nu har du tagit första steget till ett bekvämare liv!

AB Vänersborgsbostäder
462 85 VÄNERSBORG
Besöksadress: Vallgatan 13
Telefon: 0521-260 260
vanersborgsbostader.se

”Tillvalen gör att du kan
påverka din standard
och för en rimlig kostnad
förnya ditt hem”

Kryssa i önskade tillval
KÖK		

Kostnad

Diskmaskin (erbjuds i vissa kvarter)		

80 kr/mån

Induktionsspis (60 cm)*		

50 kr/mån

Induktionsspis (70 cm)*		
*Endast kastruller med magnetisk botten kan användas.

75 kr/mån

Stänkskydd (kakel eller kitchenboard)		

30 kr/mån

BADRUM
Tvättmaskin (erbjuds i vissa kvarter)		

80 kr/mån

Torktumlare 		

50 kr/mån

Handdukstork		

30 kr/mån

(Kan endast beställas om tillvalet tvättmaskin finns)

ÖVRIGA LÄGENHETEN
Parkettgolv
(Ekparkett 3 stavs ”klickbar” inklusive läggning och lister.

4 kr/kvm/mån

Kan ej beställas till kök och badrum)

Dörröga inklusive montering
Säkerhetsdörr inkl dörröga och nyckeltub

600 kr/engångsbelopp
95 kr/mån

Kontraktsinnehavare:.......................................................................................................
Personnummer:...............................................................................................................
Kontraktsinnehavare:.......................................................................................................
Personnummer:...............................................................................................................
Adress:................................................................ Lägenhetsnr:.........................................
Telefon:............................................................... Mobiltelefon:........................................
E-post:..............................................................................................................................
Hyreshöjning/månad. ............................................................................................
Jag/vi är kontraktsinnehavare på ovan angivna lägenhet och beställer tillvalsprodukten på omstående sida. Jag är medveten om att AB Vänersborgsbostäder äger
rätt att neka beställning i följande fall:
•

Kontraktsinnehavare har skulder till AB Vänersborgsbostäder

•

Kontraktsinnehavare har vid ett flertal tillfällen betalat hyran sent, eller i övrigt
misskött sina åtaganden som hyresgäst

•

Kontraktet på lägenheten är uppsagt

•

Produkten passar inte i den aktuella lägenheten, alt att kostnaden för att
installera produkten blir västenligt högre än normalt

Månadsbeloppet är ett permanent hyrestillägg som läggs ovanpå din hyra.
Kostnaden följer med lägenheten och räknas med vid hyresutveckling och
hyresförhandling.
Jag är medveten om att jag ansvarar för att produkterna vårdas och sköts enligt
fabrikantens anvisningar. AB Vänersborgsbostäder ansvarar för underhåll och service
om inget annat anges.
Jag godkänner ovanstående villkor och den angivna kostnaden och är medveten om
att tillvalet stannar kvar i lägenheten om jag flyttar.
Vänersborg den..............................
Kontraktsinnehavare

.............................................................
.............................................................

Tack för din beställning!

