Evenes

RIG 52
Hegna & Larsen Eiendom AS

For bestilling:
booking@rig52.no

RIG 52 Informasjon
Rig 52 ligger sentralt plassert ca. 2,5 km fra Evenes flyplass, Evenesveien 161.
Her kan du leie billig og samtidig være nært anleggsvirksomhet i hele
Harstad/Narvik regionen.
Riggen består av totalt 50 hybler fordelt på to etasjer, hvor hver etasje har sitt egent
vaskerom. Det er gratis parkering med to ladestasjoner for elbil, det er også mulighet for at
kjøretøy kan parkeres innimellom leieforhold. Alle rommene er utstyrt med trådløs internett
tilkobling, og flere av rommene har TV med Canal Digital. Riggen har et tilknyttet service bygg
som man kan man benytte seg av, her er det en stor TV-stue/oppholdsrom, biljard/dart-rom
og et trimrom. Utenfor servicebygget står det flere sykler som kan lånes gratis.

Vi oppererer med markedets billigste overnattinger med priser helt nede i 200,- ekskl. mva.
Fullstendig prisliste finner man i prislisten nedenfor, alle prisene er oppgitt ekskl. mva.
Prisliste RIG 52:
Dags leie
–
Ukes leie
–
Månedsleie –
Tv tillegg:
Vask utført av ISS:
Ukentligvask:
Utflyttingsvask:

Dato 01/10/2020
1-6 dager leieforhold:
7-27 dagers leieforhold:
28+ dagers leieforhold:

250,- per dag
225,- per dag
200,- per dag
10,- per dag
200,- per vask
300,- per vask

I TV-stuen/oppholdsrommet er det god plass
for sosiale sammenkomster. Enten det er TV
titting på storskjerm med Canal Digital,
spilling av brettspill eller bare for å låne en ny
bok. Rommet har også en snack maskin hvor
man kan kjøpe litt forskjellig, samt en
kaffemaskin hvor man kan kjøpe seg en kopp
kaffe til innkjøpspris, ca. 3 kr.
På biljard/dart rommet kan man utfordre en
kollega til en hyggelig runde biljard eller dart.
Det er ingen ekstrakostnader knyttet til bruk
av verken biljardbordet eller dartsettet.
Rommet er også utstyrt med en TV med Canal
Digital.
Trimrommet er utstyrt med flere forskjellige
treningsartikler. Inkludert, flere trimsykler,
tredemølle, boksepute, abcoaster pluss noen
vekter. Rommet har også en TV med Canal
Digital slik at man kan se på TV mens man
trener.

Hyblene er av god størrelse (ca. 13,5 kvm) de er utstyrt med eget tekjøkken, 2 stk
platetopper, litt forskjellige kasseroller, en stekepanne, bestikk, tallerken, vannkoker,
kaffetrakter og enten en mikrobølgeovn eller en hybelstekeovn. Hyblene har også sitt egent
bad, en stol, skrivepult med stol og naturligvis en seng.

Begge vaskerommene, en i hver etasje, er utstyrt med flere vaskemaskiner samt tørketromler
og skotørkestativ. Disse står beboerne fritt til og bruke uten ekstra kostnader. Generelt
renhold av hyblene er beboerne i utgangspunktet ansvarlig for selv. Men vi tilbyr
vasketjenester levert av ISS, her har vi både ukentligvask og utflytningsvask. Oversikt over
vaskens innhold finnes nedenfor:

Utflytningsvask:
•Ta av sengetøy og frotee
•Legg oppå seng; Lintøy og 1 stor og 1 liten
håndduk, 1 kopphåndduk
•Tørke støv og fjerne flekker av
vinduskarm, skapdører, vegg, te kjøkken
•Sanitærrenhold bad/toalett/dusj
•Tømme kjøleskap/Vaske ut av kjøleskap
•Vaske av benk evnt. vaske opp kopper
som står på benk
•Gulvvask under seng, oppholdsrom og
bad
•Etterfylle såpe og papir

Ukentligvask:
•Ta av sengetøy og frotee
•Legg oppå seng; Lintøy og 1 stor og 1
liten håndduk, 1 kopphåndduk
•Tørke støv og fjerne flekker av
skapdører, vegg
•Sanitærrenhold
•Gulvvask
•Etterfylle såpe og papir

Vi ønsker dere velkommen som leietakere ved Rig 52. Vi holder til på Evenesveien 161,
8534 Liland.

Finn oss på Facebook:
https://www.facebook.com/Rig-52-103381601539639
Eller på finn:
https://www.finn.no/realestate/lettings/ad.html?finnkode=171844732
Ta gjerne kontakt skulle de være noen spørsmål:
booking@rig52.no

