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Hitta ett hem som passar dina drömmar 
under perioden 13-27 januari 2013 och 
få en smidigare fl ytt. Vi hjälper dig hela 
vägen, från städning av ditt gamla hem, 
till en godare infl yttningsfest. Allt för att 
ge dig en extra bra start i nya huset eller 
lägenheten! Vi kallar det drömfl ytten.  

Nu bjuder 
vi på en 
drömfl ytt!

Värde:

30.000 kr



Drömfl ytten
Ett paket som gör det enklare när du äntligen får nyckeln i handen!

Boxen

Boxens lock är mattlaminerad med mönster från Nya Hemdagen. Övriga 
sidor på boxen är mellanblå och även denna är mattlaminerad, men 
utan mönster.



Grattis till en  
smidigare fl ytt!

Vägen till ett nytt hem ska vara full av 
härlig förväntan. Medan du drömmer dig 
bort till nya rum att inreda har vi funderat 
på hur du ska få en extra bra start i huset 
eller lägenheten.    

Du får hjälp med allt från att städa ur ditt 
gamla hem, till att bjuda på en godare 
infl yttningsfest. Paketet gör det enklare 
att fokusera på det roliga den första tiden 
i ditt nya hem! Vi kallar det drömfl ytten.

Lockets insida

Lockets insida har även denna ett drömtema. 



Denna check berättigar till fl ytthjälp värd upp till 15.000 kronor 
när det äntligen är dags för ett nytt drömhem från Skanska. 

Du får mer information om checken när det är dags att fl ytta in. 

Flyttcheck

15.000 kronor
Värdechecken gäller vid tecknande av kontrakt mellan 2013-01-13 och 2013-01-27.

Denna check berättigar till ett presentkort från ICA laddat med 5.000 kronor 
när det äntligen är dags för ett nytt drömhem från Skanska.  

Du får mer information om checken när det är dags att fl ytta in. 

Infl yttningsfest

5.000 kronor
Värdechecken gäller vid tecknande av kontrakt mellan 2013-01-13 och 2013-01-27.

Denna check berättigar till städhjälp värd upp till 5.000 kronor 
när det äntligen är dags för ett nytt drömhem från Skanska. 

Du får mer information om checken när det är dags att fl ytta in.

Städcheck

5.000 kronor
Värdechecken gäller vid tecknande av kontrakt mellan 2013-01-13 och 2013-01-27.

Denna check berättigar till ett presentkort från IKEA laddat med 5.000 kronor 
när det äntligen är dags för ett nytt drömhem från Skanska. 

Du får mer information om checken när det är dags att fl ytta in. 

Ordning & reda

5.000 kronor
Värdechecken gäller vid tecknande av kontrakt mellan 2013-01-13 och 2013-01-27.

Inredning och checkar

Lådan stängs med en magnet och checkarna ligger nedsänkta i 
kartongen. Små band ligger under dem så att de är lätta att ta ur. 
Allt för att skapa ett exklusivt intryck.

Checkarna är enkla och endast beskrivande.


