Produktblad: Klotterförsäkring
”Ansvar”

Ansvar – en försäkring & serviceavtal som du
antagligen har större nytta av än någon annan
försäkring.
Snabb borttagning av klotter innebär att klottrandet
minskar. Klottrarna vill ju att deras ”konst/taggs” ska
få sitta kvar länge och vara synligt för andra. När
klottret snabbt försvinner från din fasad minskar
motivationen hos klottraren att fortsätta klottra.
Dessutom blir det dyrt för honom att fortsätta.

Miljö
Alla produkter vi använder är miljöanpassade och
biologiskt nedbrytbara, tryggt för er som
fastighetsägare och därmed miljöansvariga att veta.

Klotterförsäkring debiteras kvartalsvis i efterskott,
detta begränsar administrativa kostnader för er och
oss. Dessutom ligger ni aldrig ute med pengar för en
tjänst ni ännu inte erhållit.

Klotterförsäkring ”Ansvar” – ren fasad genom vår
försorg
Genom att försäkra er fastighet med klotterförsäkring
”Ansvar” överlåter ni allt ansvar till oss för att ert
objekt är rent från klotter. Med det intervall som vi
tillsammans överenskommer så ronderar vi aktuellt
objekt och tar bort eventuellt klotter.
Försäkringen gäller oavsett hur ofta eller hur mycket
klotter du drabbas av. Genom att försäkra dina
fastigheter kan du enkelt budgetera för
klotterkostnaderna och tryggt räkna med att dina
fastigheter alltid är rena och representativa.
Premien för en klotterförsäkring är beroende på hur
stort huset är och var det ligger. Utöver detta väger vi
in hur klotterbenäget området är och hur ofta ni vill att
vi ronderar objektet.
Generellt kan sägas att det alltid lönar sig att sköta
klotterproblemet på en fastighet genom att försäkra sig
om man har ambitionen att alltid hålla rent och snyggt.

Varför teckna en
klotterförsäkring?
Klotter är påträngande och skapar otrygghet
och vantrivsel för boende.
Genom att klotterförsäkra din fastighet
uppnår du fördelar.
• Fast årsbudget för klotterproblemet.
• Alla kan hjälpas åt att anmäla
klotter, kostnaden är fast och
beslutad.
• Alltid rent och snyggt, man lockas
inte att ”spara på sig” klotter för att
det skall kännas lönsammare.
• Ekonomiskt fördelaktigt.

Egenkontroll – är en obligatorisk del av vårt arbete.
Alla uppdrag fotodokumenteras och sparas i vår
webbaserade databas, information som ni alltid kan ta
del av.

Ett klotterfritt Sverige – vår vision
”Tips: läs gärna om klotterskydd också”
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