
          

AXELENT BYGG ASSISTANCE 
- TRYGGT, SÄKERT OCH SMIDIGT
Att inbrott och skadegörelse i källar- och vindsförråd ständigt ökar är ett faktum. Förutom förlusten av 
de saker som försvinner och förstörs kostar detta fastighetsägarna mångmiljonbelopp varje år. På 
Axelent vill vi göra vad vi kan för att förebygga att detta sker genom säkra och starka lägenhetsförråd, 
men om och när det inträffar också ha möjlighet att snabbt agera och återställa de förrådsväggar som 
skadats eller förstörts. Vi kallar det Axelent Bygg Assistance.

Vad innebär Axelent Assistance
Tjänsten innebär att vid inbrott i förråd ska Axelent skicka ut ersättningsmaterial och monterar inom 2 veckor 
från det att anmälan är gjord till oss. För att du som kund ska kunna använda dig av Axelent Assistance krävs 
att inbrottet är polisanmält och att godkänt, klassat lås har använts (hänglås, klass 2). Inbrott in i själva 
byggnaden ska även kunna styrkas. Repor och bucklor på material ses ej som giltiga skäl för att nyttja Axelent 
Assistance.

För vem gäller det?
*Ett års fri Axelent Assistance erbjuds alla kunder som handlar av oss under förutsättning att Axelent utfört 
montaget av förrådsväggarna. Därefter erbjuds kunden en förlängning av avtalet under 1 eller 3 år. 

OBS! Axelent Assistance gäller bara förrådssystemen FK, FK+ och FP, alternativ också system F, förutsatt att 
det används i kombination med FK, FK+ eller FP.

Service som är guld värd
När vi har monterat dina lägenhetsförråd klart, skickas ett guldkort ut som sedan blir ditt bevis för att du har 
rätt att utnyttja vår Assistancetjänst. Du kommer också fortlöpande få uppdateringar och information kring vad 
som gäller för tjänsten.

OBS! Det är viktigt att vi på Axelent får in rätt uppgifter om vem som är slutkund för gällande projekt då det är 
slutkunden som är innehavare av guldkortet.

*Dessa föreskrifter gäller endast i Sverige. För uppgifter om ditt land kontakta Axelent.
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