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Permanent tillval 
Utrym

me Betalning T/A-kod kr/mån 

Summa 

Köksfläkt Popular, kolfilter, vit Kök Permanent 412 33  

Köksfläkt Sunda kolfilter, vit eller rostfri***** Kök Permanent 412 53  

Fläktöverskåp Kök Permanent 412 27  

Kyl/Sval, Frys, fristående, vit* Kök Permanent 412 155  

Kyl/Sval, Frys, fristående, rostfri* Kök Permanent 412 173  

Kyl/Frys, vit** Kök Permanent 412 94  

Kyl/Frys, rostfri** Kök Permanent 412 113  

Diskmaskin, vit Kök Permanent 412 118  

Diskmaskin, rostfri Kök Permanent 412 121  

Diskmaskin, 45 cm, vit*** Kök Permanent 412 105  

Diskmaskin, 45 cm, rostfri*** Kök Permanent 412 102  
Spis, keramik häll/varmluftugn, vit, 60 eller 
70 cm bred Kök Permanent 412 69 

 

Spis, keramik häll/varmluft, rostfri, 60 cm 
bred Kök Permanent 412 85 

 

Spis, induktionshäll/varmluftugn, vit, 60 eller 
70 cm bred**** Kök Permanent 412 71 

 

Spis, induktionshäll/varmluft, rostfri, 60 cm 
bred**** Kök Permanent 412 90 

 

Totalt:    

 

 

 

 
 
* Fristående frys och fristående kyl/sval betraktas som en enhet och beställs tillsammans. Kan endast väljas när befintlig kyl/frys 
ska bytas. Priset utgörs av mellanskillnaden mellan priset på ordinarie skåp och nytt skåp samt snickeriarbete. För att byta 
fungerande produkt betalas restvärde enligt SABO:s prislista. 
** Priset gäller när befintlig kyl/frys ska bytas, innebär byte till större. Priset utgörs av mellanskillnaden mellan priset på ordinarie 
skåp och nytt skåp samt snickeriarbete. För att byta fungerande produkt betalas restvärde enligt SABO:s prislista. 
*** Kan beställas där inte 60 cm diskmaskin kan sättas in. 
**** För att en induktionsspis ska sättas in krävs att 3 fas, 16 ampere, jord, plus 0 finns i lägenheten 
*****Kan endast beställas till överskåp. 
 

 
 

Anteckningar 
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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.  

Tillval (permanenta eller tidsbegränsade) passar inte i alla 

lägenheter i Förbos bestånd. Förbo förbehåller sig rätten att 

avgöra detta. 

Beställning av tillval och standardhöjande åtgärder kan 

göras av alla Förbos hyresgäster som inte har skuld eller 

dålig betalningshistorik. 

Standardhöjande åtgärder: 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.  

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: Kök 

Permanenta och tidsbegränsade tillval i kök regleras 

enligt allmänna villkor. 

Vad ingår i priset? 

• Frys (fristående): Leverans, montering och 
service. Betraktas som en enhet ihop med 
kyl/sval och beställs tillsammans. 

• Kyl/sval (fristående): Leverans, montering och 
service. Betraktas som en enhet tillsammans 
med frys och beställs tillsammans. 

• Kyl/frys: Leverans, montering och service. 
Gäller byte från litet till större.   

• Diskmaskin: Leverans, installation av 
diskmaskinen inklusive framdragning av el, 
inkoppling, provkörning och service. Finns inte 
godkänt diskmaskinsuttag ingår byte av 
blandare. 

• Spis: 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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