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Hur mycket hjälp vill ni ha?
Med egen personal, fordon samt magasin kan 
vi skräddarsy just er flytt efter era önskemål och 
behov.

Om ni bokar en kostnadsfri besiktning via oss 
hjälper vi till med tips och förslag inför er flytt. Er 
besiktning är inte bindande!

ETAB är ett av få bolag som kan erbjuda helhets-
lösningar vid flytt och magasinering.

Vi har egna högsäkerhetsmagasin där vi både 
långtidsförvarar och mellanlagrar våra kunders 
bohag. Magasinet uppfyller säkerhetsklass 3.

Hos oss förvaras era ägodelar i en trygg och sä-
ker miljö. Våra magasin är tempererade, larmade 
och försäkrade.

Via oss kan ni få hjälp med allt ifrån flyttkartonger 
till hela flytten! Vi har packmästare som kan hjälpa 
till inför flytten, expressarbetare som hjälper till un-
der flytten, magasin där ni kan förvara bohag som 
inte får plats och städare som har specialiserat sig 
på avflyttningsstädning.

Hör gärna av er så  
berättar vi mer!
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Anmäl adressändring.

Skicka flyttkort till vänner  
och bekanta.

Gör flyttanmälan till elbolag.

Beställ flytt av telefon och  
internet.

Säg upp avtal med ren- 
hållningsbolaget.

Passa på att se över era el-  
och telekostnader i samband  
med er flytt.

Kontakta försäkringsbolaget,  
meddela flytt och eventuella  
ändringar i avtalet.

Uppdatera samtliga nycklar till  
bostaden och övriga utrymmen.  
Praxis är att det finns tre upp- 
sättningar av dörrnycklar samt  
en uppsättning vardera till  
övriga utrymmen.

Checklista:



Besöksadress:
Skogsbovägen 19, 134 30 Gustavsberg
Tel: 020-64 31 00  Fax 08-642 48 48

www.flyttar.se  info@flyttar.se

Besöksadress:
Skogsbovägen 19, 134 30 Gustavsberg
Tel: 020-64 31 00  Fax 08-642 48 48

www.flyttar.se  info@flyttar.se

Besöksadress:
Skogsbovägen 19, 134 30 Gustavsberg
Tel: 020-64 31 00  Fax 08-642 48 48

www.flyttar.se  info@flyttar.se

Står ni i begrepp att flytta eller  
behöver ni tillfällig förvaring för  
möbler eller dylikt?
Att flytta innebär inte bara ett fysiskt jobb, det innebär 
också en nogrann planering.

ETAB är ett av få flyttföretag i Sverige som kan erbju-
da ett helhetskoncept. Vi erbjuder både företag och 
privatpersoner våra kvalitetssäkrade tjänster.

Läs gärna mer om oss på vår hemsida:  
www.flyttar.se

På vår hemsida hittar ni även samtliga tillstånd och 
försäkringar för maximal trygghet!

Vi erbjuder...
• Kostnadsfri besiktning av flytt.

• Lån av kartonger kostnadsfritt under 30 dagar,  
   oavsett om ni väljer att packa på egen hand eller  
   om vi gör det åt er.

• Paketpris för packning, flytt och flyttstäd.

• Reducerad magasinshyra de två första månaderna  
   om ni magasinerar i samband med flytt.

• Reducerad magasinshyra den första månaden om  
   det avser enbart magasinering.

• 10% rabatt på samtliga tjänster.

• Upp till tre månaders räntefri avbetalning.

Checklista inför och under er flytt:
Begär flyttoffert från  
ETAB Relocation Storage AB 
tel 020-64 31 00 
 
Besiktningsdag 
Den    / kl: 

Min personliga kontakt på ETAB: 
Namn: 
Telefon: 
E-post: 

Leverans av flyttkartonger och övrigt  
flyttmaterial: 
Den    / kl: 

Dag för packning av bohag: 
Den    / kl: 

Dag för flytt: 
Den    / kl: 
 
 
Dag för städning: 
Den    / kl: 

Återlämning av flyttkartonger: 
Den    / kl: 
    

Vi arbetar efter 
BOHAG 2010 Trygghets- 

garanti
Vi bryr oss  
om miljön!
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