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Permanent tillval Utrymme Betalning T/A-kod kr/mån Summa 

Duschhörn i glas* Badrum Permanent 420 104  

Rak duschvägg* Badrum Permanent 420 61  

Duschkabin Badrum Permanent 420 178  

Torktumlare** Badrum Permanent 420 36  

Handdukstork*** Badrum Permanent 420 35  

 
Tidsbegränsat tillval Utrymme Betalning T/A-kod kr/mån Summa 

Tvättpelare **** Badrum 6 år 411 308  

Kombimaskin (tvätt, tork) Badrum 6 år 411 165  

Toppmatad tvättmaskin Badrum 6 år 411 126  

Totalt:    

 

 

 

 
 
* Kan bara beställas till badrum renoverade 2000 eller senare, alternativt där det redan är duschutrymme. 
** Kan bara beställas till lägenhet där tvättmaskin och torkskåp är standard. Efter att torktumlare satts in är det standard i 
lägenheten. Kunden tar över ansvaret för torkskåpet om det beslutas vara kvar. 
***Kan endast beställas till badrum där det är förberett för handdukstork. 
****Tvättpelare betyder tvättmaskin och torktumlare som står på varandra. 
 
 
Det tidsbegränsade tillvalet betalas per månad under 6 år. Priset är fast och gäller under avtalsperioden. 
 

 
Vid beställning av 
duschhörn 

Dörrar 
 
 
                   Raka             Svängda 

  

 
 
 

Anteckningar 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Beställning Badrum - 2022 

Badrum/2017-12-19/MAN 

 
Förbo AB, Box 161, 435 24 Mölnlycke ∞ tel 031 746 50 00 ∞ info@foerbo.se ∞ www.förbo.se 

Organisationsnummer 556109-8350 ∞ Styrelsens säte Härryda 

 

Allmänna villkor 

Villkoren för permanenta och tidsbegränsade tillval är 

reglerade enligt nedan angivna allmänna villkor och av 

eventuella produktspecifika villkor. 

Hyresgästen ansvarar för att produkterna vårdas och sköts 

enligt fabrikantens anvisningar.  

Tillvalen (permanenta eller tidsbegränsade) passar inte i 

alla lägenheter i Förbos bestånd. Förbo förbehåller sig 

rätten att avgöra detta. 

Beställning av permanenta och/eller tidsbegränsade tillval 

kan göras av alla Förbos hyresgäster som inte har skuld 

eller dålig betalningshistorik. 

Permanenta tillval: Hyresökningen är permanent, eftersom 

åtgärden anses höja standarden och därmed bruksvärdet 

på lägenheten. Hyresökningen blir således en del av den 

ordinarie hyran som regleras i samband med de årliga 

hyresförhandlingarna. Förbo ansvarar alltid för underhåll 

och service om inte annat anges.  

Tidsbegränsade tillval: Kostnaden för tillvalet betalas 

under en begränsad tid, 6 eller 12 år beroende på produkt. 

På beställt tillval är priset fast under överenskommen 

betalningstid.  

Hyreshöjningen följer med lägenheten och ärvs således av 

nästkommande hyresgäst till dess att betalningen är klar.  

Betalning av tillval sker via hyresavin. 

 
 
 
 

Villkor: Badrum 

Permanenta och tidsbegränsade tillval i badrum 

regleras enligt allmänna villkor och enligt följande: 

• Tvättpelare: Produkten hör till lägenheten 
under den tid du betalar för den – upp till sex 
år. Därefter tillfaller produkten dig som 
hyresgäst som då ansvarar för eventuell 
service. Förbo ansvarar för service och 
underhåll under betalningstiden. 

OBS: Förbo ansvarar alltid för underhåll för produkter 

märkta som permanenta tillval i produkt- och 

prislistan. 

Restvärde för borttagande av badkar betalas inte om 

det ersätts av produkt så som duschvägg/duschkabin 

eller tvättmaskin/torktumlare. 

Vad ingår i priset? 

• Duschvägg i glas: Leverans, montering och 
ny blandare. 

• Duschkabin: Leverans, montering och ny 
blandare. 

• Tvättpelare: Leverans, montering och service. 

• Kombimaskin: Leverans, montering och 
service. 

• Toppmatad tvättmaskin: Leverans, montering 
och service. 

 

 

 

 
Namn 
 
 

Lägenhetsnummer 

Adress 
 
 

Telefon dagtid 

 
 
 

Jag har tagit del av villkoren för tillvalen på denna blankett och godkänner beställningen: 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Ort  Datum  Namnteckning 
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