BESTÄLLNINGSLISTA
HÖJD STANDARD
Med denna underskrift godkänner jag att min hyra höjs med 1,5 RÄTTHYRA-poäng (RH-poäng)
i samband med val av produkter där vatten och el behöver dras fram.1 RH-poäng avser
framdragning av vatten och el. 0,5 RH-poäng avser installation av jordfelsbrytare.
1 RH-poäng = cirka 44 kronor
PRODUKT		RH-POÄNG
Inglasad balkong		

4–5

Skärmtak*		 6
Diskmaskin, vit		

2 + 1,5

Diskmaskin, rostfri		

2 + 1,5

Torktumlare

2

Kyl/frys,dubbelenh et,vit

2

Kyl/frys,dubbelenhet,rostfri

2

Tvättmaskin,toppmatad

2 + 1,5

Tvättmaskin,frontmatad

2 + 1,5

Rak duschvägg

2,5

Halvrundad duschhörna

2,5

Kommod med tvättställ och spegel

1,5+ 0,5

Högskåp till badrum

1

* Gäller endast vissa adresser i Klockaretorpet

Vänd på bladet för att se våra tillval och för att fylla i dina kontaktuppgifter ->

Skicka beställningslistan ifylld och undertecknad till:
Hyresbostäder/Botorget, Box 2330, 600 02 Norrköping

BESTÄLLNINGSLISTA
TILLVAL
TILLVALSPRODUKT

KONTANTINSATS

MÅNADSAVGIFT

BETALNINGSTID

Spis med glashäll och varmluftsugn

500 kr

120 kr

5 år

Spis med glashäll och varmluftsugn, rostfri

500 kr

150 kr

5 år

Kyl/frys, enkel enhet, vit

500 kr

135 kr

5 år

Kyl/frys, enkel enhet, rostfri

500 kr

135 kr

5 år

Kökspaket (1 rum och kök/pentry)
Köksluckor, beslag, lådinsats, bänkskiva

500 kr*

150 kr

10 år

Kökspaket (2 rum och större)
Köksluckor, beslag, lådinsats, bänkskiva

500 kr*

200 kr

10 år

* Har köket vitrinluckor är kontantinsatsen 1 500 kr. Meddela detta vid beställning.

Vänd på bladet för att se våra standardhöjande produkter ->

Vi kan avslå en beställning om det finns byggnadstekniska hinder för installation
Ja, jag vill beställa produkt/er enligt mina kryssmarkeringar här ovanför. Jag är medveten om att det kan påverka min
grundhyra och att en höjning på hyran kommer att ske beroende på vilken typ av produkt jag valt. Genom mitt
undertecknande av denna beställning förbinder jag mig att, innan produkten installeras, betala in den kontantinsats
som står vid vald produkt.

Namn

Produktnummer

Adress

Datum

Telefon dagtid

Namnteckning

E-post

Jag godkänner att Hyresbostäder går in med huvudnyckel.

Skicka beställningslistan ifylld och undertecknad till:
Hyresbostäder/Botorget, Box 2330, 600 02 Norrköping

Husdjur finns i bostaden:

Katt

Hund

