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Lediga	  Natt	  &	  Helg-‐platser	  i	  Brf	  Ektorget	  garage	  
Avaliable	  night	  and	  weekend	  parking	  spaces	  in	  Brf	  Ektorgets	  
garage.	  ( Informat ion 	  about 	   th is 	   in 	  Eng l ish 	  or 	   to 	  book 	  a 	  space , 	  ca l l : 	  08-‐650	  02	  15)	   	  

	  
Det	  finns	  idag	  lediga	  platser	  avseende	  Natt	  &	  Helg	  i	  Brf	  Ektorget	  garage	  att	  hyra.	  Platserna	  hyrs	  ut	  som	  
oreserverade	  vilket	  innebär	  att	  man	  inte	  har	  en	  fast	  tilldelad	  parkeringsplats,	  istället	  väljer	  man	  den	  
parkeringsplats	  som	  för	  tillfället	  är	  ledig.	  Med	  en	  Natt	  &	  helg-‐plats	  har	  man	  möjlighet	  att	  parkera	  i	  garaget	  
måndag-‐fredag	  mellan	  kl.	  17-‐08	  samt	  lördag-‐söndag	  00-‐24.	  	  
	  
Pris	  
	  
Natt	  &	  Helg-‐plats	  

Natt	  &	  Helg	  (måndag-‐fredag	  17-‐08	  &	  lördag-‐söndag	  00-‐24)	  
Oreserverad	  platser	  
435	  kr	  inklusive	  moms	  per	  månad	  

	  
Avisering	  av	  parkeringsplatserna	  sker	  kalenderkvartalsvis	  med	  månadsvis	  betalning.	  Vi	  kan	  även	  erbjuda	  
autogiro	  eller	  E-‐faktura.	  
	  
En	  avgift	  om	  50	  kr	  inkl	  moms	  per	  faktura	  tillkommer	  för	  de	  som	  väljer	  att	  betala	  via	  pappersfaktura.	  Avgiften	  
tillkommer	  inte	  för	  de	  som	  har	  valt	  att	  betala	  elektroniskt	  via	  autogiro	  eller	  E-‐faktura.	  	  
	  
Hyran	  höjs	  årligen	  med	  2,5%.	  Eventuella	  prisjusteringar	  utöver	  angiven	  procentsats	  utförs	  i	  samråd	  med	  
bostadsrättsföreningen.	  
	  
Inpassering	  
För	  att	  ta	  sig	  in	  och	  ut	  ur	  garaget	  används	  nyckelbrickan	  som	  hör	  till	  din	  lägenhet	  och	  fås	  ifrån	  HSB	  vid	  inflytt,	  
alternativt	  en	  fjärrkontroll.	  I	  det	  fall	  du	  vill	  beställa	  en	  fjärrkontroll	  kostar	  det	  för	  närvarande	  480	  kronor	  
inklusive	  moms.	  Vid	  borttappad/trasig	  fjärrkontroll	  anmäls	  detta	  till	  oss	  på	  Corepark.	  
	  
Uppsägning	  
Eventuell	  uppsägning	  av	  en	  parkeringsplats	  ska	  ske	  skriftligen	  per	  mejl	  till	  Corepark	  senast	  en	  månad	  innan	  ett	  
nytt	  kalenderkvartal	  börjar.	  	  
	  
Kontakt	  
Är	  du	  intresserad	  av	  att	  hyra	  en	  plats	  eller	  har	  frågor	  är	  du	  välkommen	  att	  kontakta	  oss	  på	  Corepark.	  Du	  når	  
oss	  på	  info@corepark.se	  alternativt	  tel	  08-‐650	  02	  15.	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning,	  
COREPARK	  AB	  
	  
	  
	  
Frida	  Jelving	  
Kundservicechef	  
	  
	  


