Definition av platstyper
Bilar
Bilplats – en förhyrd bilplats.
Bilplats i bur – En förhyrd bilplats med en gallergrind med ett hänglås på. Hyresgästen
ansvarar för att buren låses med av eget försäkringsbolags rekommenderade låsning.
Hyresvärden rekommenderar lås av lägst klass 3. Ovanstående villkor gäller i de garage där
hyresgästen håller med eget lås.
Månadsdekal – Avtalet avser en oreserverad plats med dekal (tillstånd) på
besöksparkeringen alla dagar dygnet runt. Ingen platsgaranti.
Dagparkering - Avtalet avser en oreserverad plats med dekal på besöksparkeringen helgfria
vardagar. Övrig tid erläggs ordinarie p-avgift för besökande. Ingen platsgaranti. Olika tider i
olika garage.
Nattparkering – Avtalet avser oreserverad nattparkering med dekal på besöksparkeringen
kvällar och nätter måndag-fredag samt lördag och söndag. Övrig tid erläggs ordinarie p-avgift
för besökande. Ingen platsgaranti. Olika tider i olika garage.
Uppställningsplats – Uppställningsplatser finns i en del av våra anläggningar och är en
förhyrd plats med begränsad tillgänglighet. Ofta är det en annan kund som hyr p-platsen
framför uppställningsplatsen.
Trång bilplats – Kan vara kortare eller smalare än en vanlig plats, passar för en mindre bil
tex en smartcar.
Bilplats op – En förhyrd bilplats.
Bilplats (mv) – En förhyrd bilplats med motorvärmare.
Bilplats företag – Endast företag som får hyra.
Bilplats med skärmtak – Förhyrd bilplats utomhus med tak.
Elbilplats med laddstolpe – Bilplats med laddstolpe.
Lastbilplats – En förhyrd plats för lastbil.

MC
Mc-plats – En förhyrd plats för en mc eller moped.
Mc-plats i bur – En förhyrd mc-plats med en gallergrind med hänglås eller dörr. Hyresgästen
ansvarar för att buren låses med av eget försäkringsbolags rekommenderade låsning.
Hyresvärden rekommenderar lås av lägst klass 3. Ovanstående villkor gäller i de garage där
hyresgästen håller med eget lås.
Mc-plats med ögla – En mc-plats med en ögla att låsa fast mc:n i.

Cyklar
Cykelbox – En box med lås för en cykel.
Cykelbox med ladduttag – En box med lås för cykel. Elförbrukning till cykel via ladduttag
ingår i hyreskostnaden. Uttaget finns inuti boxen. Elen ingår i hyrespriset.
Cykelplats – En cykelplats i ett cykelställ.
Cykelplats med skåp – En cykelplats i ett cykelställ och ett tillhörande skåp med kod för att
förvara hjälmen.
Lastcykelplats – Ett större utrymme för en cykel.

