Är du intresserad av något tillval eller
någon av de tjänster som vi erbjuder?
Hör av dig till oss, så berättar vi mer! 0470-70 17 70.
Se även vår hemsida: www.vidingehem.se

TRYGGT
TRIVSAMT
TILLGÄNGLIGT



Komplettera ditt hem i vår

Tillvalsbutik
Underlätta vardagen!

www.vidingehem.se

Disk och tvätt
Diskmaskin
Om förutsättning finns
Hyrestillägg 		
Installationsavgift*

100: -/mån
max 3 400: -

Hem och trädgård
Fastighetsarbeten
Bygg, el, vvs 		

500: -/tim

Behöver jordfelsbrytare installeras tillkommer ett hyrestillägg på 25:-/mån.

Flyttstädning
Redskap och rengöringsmedel ingår
1 rum o kokvrå 		
3 089: 1 rok 			
3 928: 2 rok 			
4 764: 3 rok 			
5 624 4 rok 			
6 879: 5 rok 			
7 698: -

Installationsavgift max 1200:-, varierar
beroende på vad som behöver förberedas i just din lägenhet.

Fönsterputsning
Redskap och rengöringsmedel ingår
Timpris 390: -/tim

OBS! Vid installation av tvättmaskin
måste även torktumlare installeras. Endast
kondenstumlare installeras.

Gräsklippning/putsning vid
uteplatser
Enstaka gång 75: -/tillf.
Hel säsong 750: -

Tvättmaskin och torktumlare
Om förutsättning finns.
Hyrestillägg 		
200:-/mån.

Säkerhet

Övrigt

Cylinderbyte
Enkel cylinder 		
Dubbel cylinder 		

1 295: 1 975: -

Dörröga
Inkl. montering 		

549: -

Låsöppning
För upplåsning till lägenhet eller
disponerad tvättstuga under ordinarie
arbetstid kontaktas Vidingehem. Efter
ordinarie arbetstids slut kontaktas vår
jour. Hyresgästen skall vara beredd att
uppvisa legitimation vid öppnandet.
Kostnader för låsöppning debiteras,
kontant eller mot faktura.
Jour: 			
1 250: Kontorstid: 		
350:Nyckel
Extra nyckel 		
Byte hänglås 		
Tvättagg 		
Elektronisk nyckel

300: 300: 200: 350:-

Städning
Redskap och rengöringsmedel ingår
Timpris 390: -/tim

Säkerhetskedja
Inkl. montering 		

565: -

Trädgårdsarbete
Timpris 390: -/tim

Timer
Kaffebryggare		

1 273: -

Lampbyte
Glödlampa/lysrör

80: -/st

Snöskottning
Anslutningsgång 75: -/tillf.

* Installationsavgiften kan variera beroende på vad som behöver förberedas i din lägenhet för att
installation skall vara möjlig. Kontakta oss för närmare information.

Tapetsering
Om du själv vill tapetsera om 5 år efter
senaste tapetsering, står Vidingehem
för tapeter, spackel och klister. Du har
möjlighet att låna verktyg.
Arbetet måste utföras på ett yrkesmässigt sätt. Har du inte utfört ett
yrkesmässigt arbete eller försämrat
bruksvärdet på lägenheten blir du vid
en avflyttning debiterad kostnaden för
att återställa lägenheten i fullgott skick.
Detta gäller även om du har valt färger
och tapeter som avviker från vad som
kan tänkas accepteras också av andra
hyresgäster.
Tänk på att inte måla på tapet. Målning
accepteras endast där det redan är en
målad yta.
Är du osäker på vilka ändringsarbeten
du får utföra rekommenderar vi att du
först kontaktar oss för mer information.

Service ingår i samtliga tillval
Observera att samtliga tillval tillfaller lägenheten och ägs av Vidingehem. Tillval kan alltså inte tas med
vid en eventuell avflyttning.

För privatpersoner gäller priserna inklusive moms. Prisnivå 1 juni 2017. Ring oss för aktuell prisuppgift.

