
Tilvalg MyCube Røyken 

Gratulerer med deres nye bolig! 

Det er nå tid for å gjøre tilpasninger til deres nye 
bolig basert på våre tilvalgsmuligheter.


I MyCube har vi lagt vekt på å tilby generelt høy 
kvalitet som standard med blant annet delikate,  
flislagte bad med varmekabler, store vindusflater, 
listfrie avslutninger mellom vegg og tak, enstavs 
eikeparkett i øvrige rom for å nevne noe. I tillegg til 
dette har vi til tross for en stor grad av 
ferdigstilling og industriell bygging på fabrikk, lagt 
til rette for at det er mulig å gjøre enkelte tilvalg 
som gjør at dere kan sette et mer personlig preg 
på deres nye bolig. 


For å gjøre tilvalgsprosessen mest mulig effektiv 
og enkel har vi utviklet en egen «webshop» for 
Mac/ PC hvor dere i fred og ro kan sitte og gjøre 
deres valg. Løsningen er ikke optimalisert for 
mobil/ nettbrett. 


Løsningen er enkel i bruk og gir dere fortløpende 
oversikt over deres valg inkludert priser slik at 
dere til enhver tid har full oversikt over hva 
oppgraderingen vil koste. 


For å få tilgang på løsningen så går dere inn på 
mycube.no. Velg Logg inn og deretter TILVALG 
BOLIG. Derfra benyttes passordet TilvMyC2016. 
Så er det bare å velge deres prosjekt/ hustype og 
sette i gang.


Når dere er ferdige med å velge, så kan ordren 
sendes til oss. Vi vil lage en ordrebekreftelse som 
dere signerer på og tilvalgene leveres i samsvar 
med deres ønsker. Se brukerveiledningen som er 
vedlagt dette skrivet. 


Om dere har ønske om å fysisk se et utvalg av 
tilvalgene, så finnes disse hos megler.


For å sikre framdriften ber vi om at dere gjør deres 
tilvalg så raskt som mulig og senest innen 7 
virkedager fra mottak av denne informasjonen.  


For MyCube


Med vennlig hilsen


Svein Riste

Sign. 
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http://mycube.no


Brukerveiledning MyCubes Tilvalgsmodul:  
Velg LOGG INN oppe til høyre på mycube.no 
Benytt passord: TilvMyC2016. 

Når du har valgt boligtype/ prosjekt, så kommer du inn i tilvalgsmodulen. Her velger du først nummeret på 
din bolig. Deretter kan du gjøre dine tilvalg. Ikke bry deg om at kostnaden er satt til en krone. Vi trekker ut 
dette og dere betaler kun for tilvalgene. 

Klikk på boksen: Legg til i mine tilvalg om du ønsker noe annet enn Standard. 
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Det vil etter at du har valgt komme opp en boks som viser 
tilvalget/ tilvalgene og delsum så langt. På denne måten har du 
full kontroll over ordreprosessen. For å fortsette å handle/ 
velge, klikker du bare utenfor handlekurven og gjør ytterligere 
tilvalg. 


Når du er ferdig klikker du på; Vis handlekurv. Her kan du 
fortsette å endre, eller du kan slette ved å velge; Fjern artikkel 
under produktbildet.


Gjør eventuelle justeringer og velg Send inn mine tilvalg 

Du vil nå bli tatt gjennom en ordreprosess. 


Steg 1 (Leveringsadresse) Samtlige felter må fylles ut. Dette vil i praksis være fakturaadressen da 
leveringsadressen er i deres nye bolig. 


Steg 2 (Leveringsalternativer) Du trenger ikke foreta deg noe her. Klikk direkte videre på Fortsett.  

Steg 3 (Betaling) Klikk på Betal Offline. 

Betaling skjer i forkant av overtagelsen av deres nye bolig. Tilvalgene skal betales til meglers klientkonto på 
samme måte som kjøpesummen for boligen. Innbetaling må være gjennomført før overtakelse.


Du får nå en ordrebekreftelse sendt til den e-post adressen du har oppgitt hvor det er satt opp detaljert 
informasjon om hva du har bestilt og hva dette vil koste. Den samme informasjonen er sendt til oss og ordren 
med tilvalg blir lagt til på deres nye bolig.


Ordren betraktes som signert ved innsendelse om vi ikke hører noe innen 24 timer etter bestilling. 


Lykke til. 



