
2019        Sønderborg                                                       

Min leje 3 mdr. Opkræves kvartalsvis. Her efter forlænges aftale automatisk med 3 mdr.  

Skal altid opsiges med 30 dages varsel til den 1 i hver mdr. 

Tilbud ved 12 mdr. leje for 11 mdr. pris, ved forudbetaling for 12 mdr. leje.  

 

Vejl. priser. 
Et Depotrum på 6 m3 eller 2.5 m2 og en rumhøjde på 240 cm – str. 1 koster: 

Leje 3 mdr. betaling forud: 990,00 kr. 330,00 pr. mdr.    

Et depotrum på 12.5 m3 eller 5.2 m2 og en rumhøjde på 240 cm – str. 2 koster: 

Leje 3 mdr. betaling forud: 1.335,00 kr.  445,00 pr mdr.  

Et depotrum på 18,75m3 eller 7.8 m2. og en rumhøjde på 240 cm– str. 3 koster: 

Leje 3 mdr. betaling forud: 1.770,00 kr. 590,00 pr mdr.   

Et depotrum på 25 m3 eller 10.4 m2. og en rumhøjde på 240 cm– str. 4 koster: 

Leje 3 mdr. betaling forud: 2.085,00 kr. 695,00 pr. mdr. 

Et depotrum på 34.5 m3 eller 14.3 m2 og en rumhøjde på 240 cm 2 - str. 5 koster: 

Leje 3 mdr. betaling forud: 2.520,00 kr. 840,00 pr. mdr. 

 I prisen får man en kode til opbevaring, så man kan komme ind 24 timer i døgnet. 

 

Ved betaling forud for 12 mdr. skal der opsiges 60 dage før perioden udløber ellers forlænges aftale med 12 

mdr. 

Det fylder en 1-2-værelses lejlighed - 10-20m3          

Hvert år den 1. januar reguleres den til enhver tid gældende leje svarende til den procentvise stigning netto 

prisindekset har undergået fra 1. januar året før til den 1. januar i reguleringsåret, dog minimum 3%. Ud 

over den aftalte årlige regulering af lejen er hver af parterne berettiget til at forlange lejen reguleret til 

markedslejen jfr. erhvervslejelovens §13. 

 
Kontor i Broager. 

Bemærk: Åbent alle hverdage mellem kl. 08.00 og 16.00. Fredage mellem 8.00 og 12.00.  

Lukket lørdage, søn- og helligdage, samt mellem jul og nytår 

se mere på www.flytteboxen.dk 

http://www.flytteboxen.dk/

