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www.elgro.se

Erbjudande om förvaring
Från och med den 15 / 9 2017

Välkommen till en ny förvaringssäsong ”på” Skeppsbron, från och med nu kan vi erbjuda
tre olika förvaringstjänster:
•
•
•

Kortidsförvaring, året runt, 50 SEK / (kvm & månad)
Vinterförvaring, 15 sept – 15 juni, 390 SEK / (kvm & säsong)
Årsförvaring, året runt, 450 SEK / (kvm & år)
ALLA PRISER ANGES INKLUSIVE MOMS!

För Vinter och Årsförvaring gäller engångsfakturering i förskott. För Årsförvaring gäller dessutom
speciella in och utlastningsregler.
För vår Vinterförvaringstjänst finns två placeringsalternativ:
•
•

MED 1 m Servicegång, vilket är mycket praktiskt när fordonet skall underhållas.
UTAN Servicegång, vilket är ett mera ekonomiskt alternativ.

Det är möjligt att mot en särskild depositionsavgift om 500 SEK kvittera ut en egen nyckel till
områdets grind samt lokalens dörr. Då medges möjligheten att vistas i lokalen, kvällar samt helger,
under förvaringssäsongen. Denna möjlighet förutsätter att hyresgästen låser grindarna till området
såväl efter inpassage som efter utpassage.

Hur ordnar jag en förvaring på Skeppsbron?
1. Fyll i kontraktet, läs det finstilta glöm ej att underteckna!
2. Scanna & Maila (fordon@elgro.se), posta (Elgro AB, Femte Tvärgatan 4, 802 84 GÄVLE),
leverera själv (Elgro:s brevlåda på Femte Tvärgatan 4).
3. Invänta bekräftelsesamtal alternativt mail från Elgro. OBS Ni erhåller en plats
först efter att Elgro bekräftat detta.
4. Faktura sänds till adressen på kontraktet.
5. Betala till Elgro AB, Bankgiro 988-2697 eller Postgiro 35 83 45-7.
6. I och med fullföljd betalning kan du kvittera ut en egen nyckel
mot en depositionsavgift på 500 SEK (OBS erlägges kontant!).
7. Inlagring, hyresgäst med nyckel kan själv välja datum, övriga efter överenskommelse.
8. Utlagring, observera att blockerande båtar kan förekomma.

Fakta A till Ö:
Båtramp:
Heta arbeten:
Hyra:
Hyresvärd:
Nyckel:
Utrustning:
Värme:

Finns i direkt anslutning till Femte Tvärgatan
Ej tillåtna! Se vidare det finstilta på baksidan av kontraktet
390 SEK / (kvm&säsong), inklusive moms
Elgro AB
Org. nr. 556271-4609
Depositionsavgift, 500 SEK, erlägges kontant!
El, vatten samt WC
Basvärme vintertid, (7-9 plusgrader)
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Kontrakt för Vinterförvaring
säsongen 15 / 9 2017 – 15 / 6 2018
Hyresvärd: Elgro AB, Femte Tvärgatan 4, 802 84 GÄVLE
Hyresgäst: Namn

Org. nr. 556271-4609

________________________________________________

Adress

________________________________________________

Postadress

________________________________________________

E-post

________________________________________________

Telefon, dag ____________________ Telefon, kväll ________________

Fordonsuppgifter:

Segelbåt

Motorbåt

Husbil

Modell/Typ ______________________________

Personbil

Övrigt!

Reg. nr. _________

Totalhöjd (OBS fordon + trailer) _______________________________
Längd (båtägare anger mått inkl. badplattform)
Bredd (maximått: fordon / trailer)
Servicegång:

Avgifter:

___________________________

JA / NEJ TACK!

Tidigaste vecka för utlagring:

H = K x L x (B + 1)

________________

(Stryk det som ej passar!)

______________________(Prel.)

där:

H = Hyran för en säsong
K = Kvadratmeterpriset = 390 SEK inklusive moms
L = Största längd i meter (1 decimal)
B = Största bredd i meter (1 decimal) + 1 m för servicegång
Försäkring:

Fordonet skall vara försäkrat under den period som det
förvaras hos Elgro AB
Försäkringsbolag ___________________________________

Underskrift:

Jag godkänner härmed även de finstilta kontrakts villkoren på
blankettens baksida.
Ort och datum _____________________________________
Namnteckning _____________________________________
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Finstilt för Vinterförvaring hos Elgro AB

1. För de hyresgäster som kvitterat ut en egen nyckel medges möjligheten att vistas i
lokalen, även under kvällar samt helger, under förvaringssäsongen. Denna möjlighet
förutsätter att hyresgästen låser grinden till området såväl efter inpassage som efter
utpassage.
2. Hyresgästen förbinder sig att ej företa några enligt Brandförsvarsföreningens villkor,
s.k. ”heta arbeten”. Med heta arbeten avses svetsning, skärning, lödning,
torkningsuppvärmning med låga eller hetluft, arbete med sliprondell. Även andra
arbeten som ger upphov till öppen låga, het yta eller gnistor är förbjudna.
3. Det åligger hyresgästen att under hela förvaringssäsongen hålla egendomen försäkrad.
4. Hyresgästen får ej förvara bränslereservdunkar eller gasoltuber i Elgros lokaler.
Endast fasta bränsletankar tillhörande fordonet/båten får förvaras i Elgros lokaler.
5. Bensindrivna fordon förutsätts, med hänsyn till brandrisken, ha antingen
full eller tom tank. Dessutom skall batteri frånkopplas.
6. Elgro äger rätten att ”placera samt stuva om” fordon. Observera att omplacering även
kan ske till en annan likvärdig lokal.
7. Ombyggnadsklausul:
-

Hyresgästen är upplyst och medveten om att lokalen
kan komma att byggas om inom fem år samt att
hyresförhållandet kan komma att bringas till
upphörande på grund härav.
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