
 
Mellan  
Merx Storage AB  
Manufakturgatan 5  
417 07 Göteborg  
och 
Kunduppgifter                                         Förrådsinformation                                        Betalas vid undertecknandet                                       
  Förråd nr:   Pris totalt: 150kr per lås vid inflytt  

                                              Förrådsstorlek:  Fakturan innehåller alla kostnader och 

 Namn:    Inflyttningsdatum:   avgifter för magasinering för den 

 Adress:   Månadshyra netto:  första minimumperioden.  

 Email:   Särskilda villkor: Två hyresfria kalendermånader   

 Tel:   vid hyra av minst 6 månader. Vid 4-5 månader  

 Pers/Org nr:   50% i 2 mån. Kortare tid ger 50% första månaden  

 
Merx Storage AB ger kunden rätt att under hyrestiden förvara gods i ett särskilt angivet förvaringsutrymme. Våra allmänna bestämmelser 
(gällande och uppdaterade) finns på www.merxstorage.se eller kan hämtas på Manufakturgatan 5 i Göteborg.  
 
Särskilda villkor:  
Om inte annat överenskommits ingås avtal om förvaring för en inledande period av minst 1 månad. Efter den inledande minimiperioden på en 
månad gäller avtalet tillsvidare och kan fritt sägas upp skriftligt av endera parten genom ett skriftligt meddelande minst 15 dagar före utgången 
av innevarande kalendermånad. Alla kommande hyror och eventuella avgifter faktureras per kalendermånad. Merx Storage förbehåller sig 
rätten att med jämna mellanrum justera hyrorna och avgifterna. Höjda hyror och avgifter börjar gälla 30 dagar efter att man erhållit ett skriftligt 
meddelande från Merx Storage AB.  
Om mångtaliga hyror och avgifter inte erhålls på förfallodagen kan Merx Storage neka kunden att komma in i sitt förråd. Om beloppet inte 
betalas kan påminnelseavgifter (se allmänna villkor) tillkomma och Merx Storage kommer att vidta åtgärder. Kundens magasinerade saker 
måste vara försäkrade av kunden själv. Alla kunduppgifter som kunden uppger kommer att lagras i arkiv som tillhör Merx Storage. Dessa arkiv 
lagras i en säker miljö. Kunden har rätt att inspektera sina personuppgifter och vid behov begära att informationen rättas. 
 
Vid signering av avtalet bekräftar jag även nedanstående punkter:  

x Att betalning av hyran sker en månad i förväg, senast den sista varje månad, via Bank eller direktöverföring.  

x Att magasineringsutrymmet bara får användas till magasinering. Det är förbjudet att förvara farliga,  

 giftiga, olagliga eller levande varor och material eller färskvaror i magasineringsutrymmet.                                                                                                                                                
       
      x       Att alla uppgifter avseende förrådets storlek är genomsnittliga.                                                                                                                                   
 
      x      Att kunden förstår och godkänner de allmänna villkoren för magasinering samt att kunden godkänner att dessa görs 
              tillgängliga för kunder via  www.merxstorage.se eller i tryck.                                                                                                                                         
                                                                                                                              

x Att Merx Storage har rätt att när som helst ändra sina allmänna villkor för magasinering (ändringar 

 

x 

 
informeras via epost eller på www.merxstorage.se innan ändringar verkställs. 
 
Att Merx Storage har rätt att fakturera hyror och avgifter i pappersform eller elektroniskt. 

 
    

 
     

 
x Merx Storage har panträtt i förvarat gods till säkerhet för att hyra och andra fordringar mot kunden som härrör från detta avtal.                

 
x Att Merx Storage behandlar dina kunduppgifter för kundadministration samt tillhandahåller information om företagets tjänster.  

Merx Storage behandlar alltid kundens personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning.  
Information om företagets integritetspolicy finns att läsa på vår hemsida under fliken Säkert och Tryggt.                                                 

                                                                                                                                                                                                                          

Tack för att du magasinerar dina saker hos Merx Storage AB 

 
                                                                                                                          Undertecknat i två exemplar.                                                               
 
Datum:  ________________________________________                  _____________________________________________   
                                                                                                                          Kund signatur  

http://www.merxstorage.se/

