Datum

Sida 1 av 2

2016

Beteckning

Tagg/Fjärr/Nyckel

Brf Lilla Bantorget
Kv Klassföreståndaren 2

BESTÄLLNING
Se även info sid. 2
Beställning lämnas i föreningens brevlåda Lilla Bantorget 25
eller skickas som pdf till styrelsen@brflillabantorget.se
Beställd av: (v.g skriv läsbart)______________________________
E-mail adress (frivillig uppgift):_______________________________________
Telefonnr dagtid:______________________
Namnteckning:__________________________Datum:____________________
Lgh nr:
Kontraktets nummer t.ex 311. (Inte skatteverkets fyrsiffriga kod).

Nyckelbeteckning:

Not
Lägenhetsnyckel
xxx :-

Fjärrkontroll á
400:-

Tagg á 50:-*

Antal

Tagg á 150:-*

(Vid best. av nyckel)
Se bilden, ZZZ. T.ex L01

Summa
Totalt:
Brf Lilla Bantorget
Org.nr 769617-1524
Säte: Stockholm

Postadress:
Lilla Bantorget 25
111 23 STOCKHOLM

Besöksadress:
Lilla Bantorget 25
Stockholm

Kontakt:
www.brflillabantorget.se
styrelsen@brflillabantorget.se

Datum

Sida 2 av 2

2016

Beteckning

Tagg/Fjärr/Nyckel

Brf Lilla Bantorget
Kv Klassföreståndaren 2
* Vid beställning kostar första tagg 150:- och efterföljande i samma beställning 50:-/st.
Beloppet läggs till avi i nästkommande utskick av månadsavgift/lokalhyra.

Nycklar:
- får endast beställas av den/de som finns namngivna på bostadsrättens kontrakt.
- tar ca 3-5 arbetsdagar att få nytillverkade.
- tillverkas av BEGE-Lås och kostar (i år 2016) 233:- kr/st.
- som är klara att hämtas ut meddelas dagtid av BEGE-Lås via det telefonnummer
du angivet i beställningen.
- Får endast hämtas ut personligen av beställaren mot uppvisande av legitimation
hos BEGE-Lås Västmannagatan 31 Stockholm.
Alternativt kan nyckel få hämtas ut av annan person med fullmakt av behörig
beställare. En kopia av sådan fullmakt ska vara styrelsen till handa (lämnas i
föreningens brevlåda Torsgatan 25) innan en nytillverkad nyckel kan hämtas ut via
fullmakt.
BEGE-Lås butik finns på Västmannagatan 31 Stockholm.

Tagg/fjärrkontroll:
• Tagg och fjärr som slutat fungera byts kostnadsfritt ut av föreningen.
• Tagg och fjärr som skadats/brutits sönder/tappats bort ersätts till en ny mot
avgift 150:- för tagg och 400:- för fjärrkontroll.
• Om tagg och/eller fjärr tappats bort ska det anmälas omedelbart till föreningen
så att tagg/fjärrkontroll kan blockeras i låssystemet.
• Tagg eller fjärr som används av obehörig kan medföra skadeståndsanspråk på
den som är registrerad på tagg/fjärr.
• Vid uppsägning av hyreskontrakt för P-plats i garage betraktas fjärrkontrollen
som förbrukad och upphör att fungera kl 24.00 på sista förhyrd dag.
Tagg/fjärrkontroll levereras i kuvert i ditt postfack.
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