Tillval av kolfilterfläkt i kök
Det har nu blivit dags att välja kolfilterfläkt till ditt kök.
Kolfilterfläktar kommer monteras i lägenheter efter följande princip:
1. Har ni idag en kåpa motsvarande figur 1 kommer ni få en kolfilterfläkt monterad
motsvarande figur 1, utan kostnad.
2. Har ni idag en kåpa motsvarande figur 2 kommer ni få en kolfilterfläkt monterad
motsvarande figur 2, utan kostnad. Ni får samma färg på kolfilterfläkten som er
befintliga kåpa har (vit, rostfri eller svart). Alternativt kommer er fläkt att
kompletteras med en kolfilterkassett, utan kostnad.
3. TILLVAL: Har ni idag en kåpa enligt figur 1 och vill ha en kolfilterfläkt enligt
figur 2 kan ni välja detta som tillval och lämnar då in signerad beställning, se
sida 2. Observera att ni då bekostar mellanskillnaden själva samt de
byggnadstekniska åtgärder och kostnader som krävs för montaget (t ex rivning
av skåp). Denna kostnad kommer att faktureras när arbetet i din lägenhet är
klart. Observera att Bravida inte utför mer byggnadsåtgärder utöver vad som
krävs för montage och funktion av kolfilterfläkten. Krävs det större
ombyggnader, ommålning mm så kan inte Bravida utföra detta.

Figur 1. Standard Franke
kolfilterfläkt vit.

Figur 2. Tillval Franke
Tender kolfilterfläkt.

Har ni en annan typ av kåpa eller kolfilterfläkt i ert kök idag som inte passar in med
beskrivningen ovan så vänligen kontakta Ulf Ljungström på telefon 0431-821 66.
Blanketten på nästa sida lämnas i brevlådan vid områdeskontoret Kadettgatan 4C
senast den 15 december.

HSB BRF BERGA

2(4)
pop

Tillval
Tillval
Lägg talongen för beställning av tillval på nästa sida i brevlådan vid områdeskontoret
Kadettgatan 4C senast den 15 december. Sent inlämnad lapp eller ändringar gjorda efter
detta datum debiteras en kostnad på 1000 kr.
Kryssa för ett av alternativen till kolfilterfläktarna, om du vill göra ett tillval.
Om ni önskar rostfri kontrollventil i kök, badrum alternativt i WC så kryssar ni i detta.
Observera att tillvalet innebär att ni, bostadsrättsinnehavaren, betalar mellanskillnaden för
kolfilterfläkten samt kostnader för de byggnadsåtgärder som krävs vid montage. Talongen
måste vara signerad och betraktas då som en beställning mellan er och Brf Berga.
Den totala kostnaden för montage av kolfilterfläkten i ert kök samt kontrollventil kommer att
faktureras efter avslutat arbete.
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Beställning – tillval
Jag beställer följande tillval:
Bravida monterar kolfilterfläkt franke Tender. Kolfilterfläkten kostar bostadsrättshavaren 4469
kr. Bostadsrättshavaren bekostar de byggnadsåtgärder som krävs vid montage av kolfilterfläkten
(material samt timkostnader).
Rostfri □
Vit

□

Svart

□

Jag beställer följande tillval:
Bravida monterar rostfri kontrollventil i valt utrymme utan extra kostnad. Görs inget val
monteras det en vit.

Kök

□

Badrum □
WC

Jag önskar behålla min befintliga kolfilterfläkt
Jag önskar byta ut min kolfilterfläkt till en ny
Datum:
Adress/Lägenhetsnr:
Telefon där jag kan nås under dagtid: _____
Namn och signatur:

□
□

□
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