KLOTTERFÖRSÄKRING

– Vi håller din fastighet garanterat ren och snygg

Klotter är gissel och ett stort problem för många fastighetsägare. Klottrare förstör
inte bara din fastighet – deras ”konst” skapar också otrygghet och oro hos dina
boende och besökare. Detta sänker värdet på din fastighet och ger dig onödiga
kostnader. Men med vår klotterförsäkring behöver du aldrig mer
oroa dig över klotter.

Vilken av dessa två försäkringar passar dig?
Vi har utvecklat två olika lösningar som täcker de flesta
behov. Naturligtvis kan vi även skräddarsy en lösning baserat
på just dina önskemål.

Klotterförsäkring Trygg – din fasad är
ren inom 36 timmar till fast pris
När din försäkrade fastighet drabbats av klotter kontaktar du
oss. Vi sanerar klottret inom 36 timmar, helt utan extra
kostnader och självrisker. Här är fördelarna med Klotterförsäkring Trygg:
	Gäller oavsett hur ofta eller hur mycket klotter
du drabbas av

Klotterförsäkring Ansvar – vi håller din
fastighet garanterat ren
Vill du slippa bry dig om klotter överhuvudtaget? I så fall är
Klotterförsäkring Ansvar för dig. Vi tar över kampen mot
klottret och patrullerar din fastighet med jämna intervaller.
När vi hittar klotter på din fastighet sanerar vi det till löpande
räkning. Med denna metod kan du vara säker på att klottret
försvinner med de intervaller du själv väljer. Här är fördelarna
med Klotterförsäkring Ansvar:
	Trygghet i att din fastighet alltid är fri från klotter

	Lättare att göra budget för klotterkostnader

	Mer tid till annat arbete

	Tryggt att dina fastigheter alltid är rena och
representativa

	Mindre klotter

	Slipp obehagliga överraskningar och
oväntade kostnader
	Inga extra kostnader tillkommer
	Mindre klotter

	Full kontroll eftersom du kan få rapport före
eller efter sanering
Våra metoder för att ta bort klotter är effektiva, säkra och
miljövänliga. På så vis kan du vara säker på att slippa
kostsamma bieffekter, som kan uppstå när oerfarna personer tar bort klotter. Passa på att teckna någon av våra
försäkringar så är du garanterad en klotterfri fastighet.

Kontakta oss idag – ring 020-36 40 40!
info@klotterkonsulten.se www.klotterkonsulten.se

