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1. Útflýggjaðir lyklar 
2 brikkar 

2 Ruko systemlyklar 

2 postkassalyklar (verður ikki víðari viðgjørt her) 

Kvittað verður fyri útflýggjaðum lyklum á lyklaváttanini, og teir skulu latast inn aftur við fráflyting so vissa er 

fyri, at eingin annar enn leigarin og hansara húski sleppa inn í bústaðin. 

 

2. Stongt seg úti 
Vit hava avtalu við Sp/f Systemlyklar um at lata upp, tá tú hevur stongt teg úti. Ring til teirra á tel. 217600. 

Kostnaðurin fyri hesa tænastu er kr. 600 hvørja ferð. 

Tú mást framvísa samleikaprógv, áðrenn hurðin kann verða latin upp. Kostnaðurin verður tikin saman við 

næstu húsaleigu. 

 

3. Eyka kostnaðirnir fyri brikk 
3.1 Eyka brikk 

Um leigari ynskir eyka brikk, er kostnaðurin kr. 100,- í avgreiðslugjaldi fyri hvønn brikk. 

Verður avgreitt við húsavørðin. Kostnaðurin verður tikin saman við næstu húsaleigu. Eyka brikkar verða 

taldir við á lyklaváttanini, og skulu latast inn aftur við fráflyting. 



 

3.2 Brikkur burturmistur: 

Brikk: kr. 100,- í avgreiðslugjaldi 

Verður avgreitt við húsavørðin. Kostnaðurin verður tikin saman við næstu húsaleigu. Nýggir brikkar verða 

skrásettir í lyklaváttanina, soleiðis at tað burturblivna verða slettað og tað nýggja verður skrásett. 

3.3 Brikkur manglar við fráflyting: 

Um tað mangla brikkar við fráflyting í mun til tað, sum er skrásett í lyklaváttanini, er kostnaðurin kr. 100 fyri 

hvønn brikk, sum verður drigið av depositum. 

 

4. Eyka kostnaðir fyri Ruko systemlykil 
Legg til merkis at tað er sera kostnaðarmikið, um Ruko systemlykilin verður burturmistur, so ansa væl eftir 

honum. Umframt kostnaðurin fyri nýggjan lykil, so skal lásið kotast á nýggjum, tíð skal brúkast at montera 

sylindaran, og kostnaðurin er hareftir. 

4.1 Eyka Ruko lykil 

Um leigari ynskir eyka Ruko lykil, er kostnaðurin kr. 320 í avgreiðslugjaldi. 

Hetta verður avgreitt við húsavørðin. Kostnaðurin verður tikin saman við næstu húsaleigu. Eyka lyklar verða 

taldir við á lyklaváttanini, og skulu latast inn aftur við fráflyting. 

4.2 Ruko lykil burturmistur (vegleiðandi prísir): 

Vanlig íbúð: kr. 1.740 íalt (kr. 640 er fyri 2 nýggjar lyklar. Umkotan og montering kostar kr. 1.100). 

Felags íbúð: kr. 2.140 íalt (kr. 640 er fyri 2 nýggjar lyklar. Umkotan og montering kostar kr. 1.500). 

Prísirnir eru vegleiðandi. Avtalað verður við Sp/f Systemlyklar um at fáa nýggjar lyklar, umkotan og 

montering. Kostnaðurin verður tikin saman við næstu húsaleigu. Nýggir lyklar verða skrásettir í 

lyklaváttanina, soleiðis at teir burturblivnu verða slettaðir og nýggju skrásettir. 

4.3 Ruko lykil manglar við fráflyting: 

Um tað mangla Ruko systemlyklar við fráflyting í mun til tað, sum er skrásett í lyklaváttanini, er kostnaðurin 

hesin, sum verður drigið av depositum: 

Vanlig íbúð: kr. 1.740 íalt (kr. 640 er fyri 2 nýggjar lyklar. Umkotan og montering kostar kr. 1.100). 

Felags íbúð: kr. 2.140 íalt (kr. 640 er fyri 2 nýggjar lyklar. Umkotan og montering kostar kr. 1.500). 
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