Välj dina tillval
Familjebostäder i samarbete med Modexa

Vilken stil passar dig?
Här väljer du ditt nya kök genom att kryssa i rutan vid de alternativ du vill ha.

LUCK- HANDTAGPAKET 
□

Litet: 8 luckor, 1 lådhurts och handtag.
160:-/mån/10 år

□

Mellan: 9-14 luckor, 1 lådhurts och
handtag. 230 :-/mån/10 år

Lina, spårfräst lackerad
med lätt profilerad kant

Stort: 15-20 luckor, 1 lådhurts och
handtag. 280:-/mån/10 år

Färg Luckor

Luckor

□

□

□

Emma, slät med
lätt profilerad kant

□

Snövit
S0500-N

□

Antikvit
S0502-Y

□

Åskgrå
S4005-R80B

□

Pärlgrå
S2500-N

□

Barista Beige
S2005-Y50R

□

Sandbeige
S1502-Y

Handtag

□

0143
Rostfri look
128 mm

□

Terni
Rostfri look
128 mm

□

Arild
Rostfri look
128 mm

INNEDÖRR

PARKETTGOLV

Kostnad: 30:-/mån/10 år/dörr

Kostnad:
Hall: 50:-/mån,
Sovrum: 55:-/mån,
Vardagsrum: 80:-/mån

□
□

Slät dörr, vit
Spegeldörr, vit

□

Askparkett

□

Ekparkett

SÄKERHETSDÖRR
Kostnad: 100:-/mån

□
□

Ja
Nej

□

Retro
Krom
128 mm

Vilken stil passar dig?
Här väljer du ditt nya kök genom att kryssa i rutan vid de alternativ du vill ha.

KAKEL OCH BÄNKSKIVOR
Kostnad: 170:-/mån/10 år/dörr

Kökskakel (grå fog)

TÄNK PÅ ATT
□

30 x 10 cm,
Vit blank slät

□

10 x 10 cm,
Vit blank slät

□

10x30 cm,
Vit blank slät

□

30 x 10 cm,
Vit matt slät

□

10 x 10 cm,
Vit matt slät

□

7,5x15 cm,
Vit blank fasett

Kika på materialen i
verkligheten innan du
bestämmer dig, då det är
svårt att återge färger på
ett naturligt sätt på skärm
och i tryck. Vi reserverar
oss för ändringar och
korrekturfel.

Bänkskivor

□

Vit
Grå 51

□

Ask
Trä 25

□

Virrvarr mörk
Grå 19

□

Marble white
Grå 64

□

Dark grey marble
Grå 63

□

Brazil
Grå 50

□

Lawa twist
Grå 57

□

Light grey concrete
Grå 40

TIDSBEGRÄNSAT
ELLER BESTÅENDE?
De tillval du gör påverkar om du behöver betala en
extra kostnad varje månad under en begränsad tid eller
bestående tid.
Tidsbegränsade tillval medför en hyreshöjning under 10 år.
•
•
•

Köksluckor plus handtag
(litet, mellan, stort kök)
Kökskakel plus bänkskiva
Innerdörr

Tillval som medför en bestående hyreshöjning.
•
•

Parkettgolv
(hall, sovrum, vardagsrum)
Säkerhetsdörr
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Ditt val!
Familjebostäder vill öka ditt boinflytande, så att din stil kan prägla ditt hem. Med
tillval kan du göra om ditt hem så att det passar just dig!
Om du vill göra ett tillval, ringer du kundservice som bokar in ett möte med
din bovärd. Hen gör en förbesiktning av din lägenhet för att bedöma om dina
önskemål kan genomföras. Om du har möjlighet att göra ett tillval, fyller du i denna
tillvalsblankett och lämnar till din bovärd.
Efter att du gjort dina tillval, görs en bindande beställning som ska undertecknas av
dig.
Bra att veta:
• Hyreshöjningen tas ut från och med månaden efter respektive tillval installerats.
• Tillvalet tillhör lägenheten även efter att debitering för produkten upphör.
• I vissa fall finns det tekniska begränsningar för tillval. Familjebostäder avgör när så
är fallet.
• Alla hyresgäster har rätt till nya tapeter/målning i de rum där tapeterna är 13 år
gamla. Om du vill göra arbetet själv kan du få material, om tapeten är mer än 8 år
gammal.
Familjebostäder har tillsammans med Hyresgästföreningen utvecklat modellen för
lägenhetsunderhåll och tillval.

Vill du veta mer?
Har du frågor om tillval, kontakta kundservice på 031-731 67 00. Du kan även läsa mer om både
lägenhetsunderhåll och tillval på www.familjebostader.se
Namn: 
Underskrift: 
Gatuadress: 							 Lgh-nr: 
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