
Avtal mellan Postbox 365 AB och hyrestagaren 
                                       Privat         Företag        Postbox nr:             Giltig t o m: 

              

Hyrestagarens namn:                                Pers/Org. nummer:  

  
Tel. nummer:                       Email: 

  
Extra mottagarens namn: / Firmatecknarens namn: (företag)                           Pers. nummer:  

  
 

☐  250 kr     -1   Månad 

☐  500 kr     -3  Månader 

☐  800 kr     -6  Månader 

☐  1200 kr   -12 Månader  

 
☐  250 kr     - Nyckeldeposition 

☐  250 kr     - Extra nyckel dep.  

 
Extra Mottagare: Vuxen 
 

☐  50 kr x _____ mån.=________ kr 

 
Extra Mottagare: Barn under 18 år 
 

☐  25 kr x _____ mån.=________ kr 

☐  25 kr x _____ mån.=________ kr 

☐  25 kr x _____ mån.=________ kr 

 
 
Totalsumman inkl nyckeldeposition: 
 
 
 
____________________ kr inkl moms 

Hyresvillkor! 

§1. Postbox 365 AB  ansvarar inte för PostNord AB, Citymail AB eller annan 
postdistributörs förkommen post. 
 Postbox 365 AB  ansvarar heller inte för förändringar i adressen.  
§2. Post adresserad C/O till  en hyrestagare kommer att returneras till 
avsändaren.  
 All form av uthyrning av postboxen i andra hand leder till omedelbar 
uppsägning av hyresavtalet. 
 §3. Det är under inga omständigheter tillåtet att använda Postbox 365:s 
postboxar som en folkbokföringsadress.  
§4. Postbox 365 AB  ansvarar inte för innehållet i postboxarna från 
hyrestagaren. 
§5.  Postbox 365 AB tar ej ansvar för hyrestagarens egendom i postboxen vid 
inbrott, brand eller vattenskada på Postbox 365 lokal.  
§6. Hyrestagaren deponerar 250 kronor för en nyckel till postboxen. Önskas 
fler nycklar tillkommer en kostnad om 250 kronor.  
Postbox 365 återbetalar depositionen när nyckeln är 
 återlämnad  innan eller vid hyresperiodens utgång.  
§7. Hyrestagaren ansvarar för att adressera inkommande post till 
Hyrestagaren enligt nedan: 

Hyrestagarens namn  
Postbox nr XXX  
214 28 Malmö  

§8. Postboxen får endast användas för förvaring av post. Hyrestagaren har 
ingen rätt att utnyttja postboxen för andra ändamål.  
Brott mot detta resulterar i omedelbar uppsägning av kontraktet. 
Hyresavgiften återbetalas ej.  
§9. Hyrestagaren garanterar Postbox 365 AB  att genom nyttjande av 
postboxen inte bryta mot svensk lag. I händelse av att detta ändå sker 
förbehåller sig Postbox 365 AB rätten att avsluta hyresperioden omedelbart. 
Hyresavgiften återbetalas ej.  
§10. För att förlänga hyresperioden kontaktar man Postbox 365 AB senast 7 
dagar före hyresperiodens utgång och betalar för den nya hyresperioden. 
§11. Uppsägning. I de fall Hyrestagaren inte önskar förlänga hyresperioden 
görs ingen betalning. En utebliven betalning uppfattar Postbox 365 AB som 
en uppsägning när hyresperioden är slut. Det är hyrestagarens ansvar innan 
hyresperioden slut att ändra sin adress, Postbox 365 erbjuder ingen 
eftersändning efter hyresperiodens slut. Svensk adressändring kan ej heller 
utföra detta.  
§12.  Efter avslutad hyresperiod kommer Postbox 365 att returnera all 
inkommande  post till avsändaren. 
§13. Kunden godkänner detta avtal genom skriva under med sin 
namnteckning. 

Datum         Hyrestagarens underskrift: 

                                      Malmö  
Datum          Postbox 365 AB representants underskrift: 

                                      Malmö  
 

Adress:     Kontakt:     Organisation: 

Postbox 365 AB     Tel: 0700 17 71 70    Org nr: 559000-9634  

Dalaplan 4    Postboxar365.se     VAT-nr: SE559000963401 

214 28 Malmö     Info@Postboxar365.se   Bankgiro: 260-6366  

Företagets säte: Malmö   Facebook.com/Postbox365   Godkänd för F-skatt  

  

mailto:Info@Postboxar365.se

