Frihet att leva som du vill

GE VÅR CONCIERGE
DITT FÖRTROENDE
En egen Concierge står till ditt förfogande. Väntar du ett paket?
Här finns någon som tar emot. Ska du få matkassar levererade?
Behöver städningen komma in? Här finns någon som har nyckel.
Väntar du en leverans med lådor vin? Här finns någon som kan
lägga dem i rätt temperatur. Ska någon låna din lägenhet över helgen?
Här finns nycklarna. Hämta eller lämna kemtvätt?
Det fixar din Concierge! I vår Touch-app får du hjälp att hitta rätt
bland våra samarbetspartners.

NJUT AV SKÄRGÅRN UTAN
ALLA BEKYMMER
Hellre bakom rodret än framför teven? Nu kan du dessutom slippa all
skötsel och all oro för höststormarna. För dig som bor i Norrtälje Torn
ingår egen Båt Pool där du enkelt hyr vår båt per hel- eller halvdag.
När du hoppar i land så lämnar du tillbaka båten. Ett smart och skönt
sätt att vara skeppare utan allt det tråkiga. Till havs!

DU HAR ALDRIG HAFT
NÄRMARE TILL JOBBET
Du jobbar på ett nytt sätt. Du jobbar de tider som passar dig och ditt
övriga liv. Du behöver inte hänga på kontoret alla dagar i veckan.
Huvudsaken är att du går att nå och att du svarar på mail eller mobilen.
Vår Work Lounge har öppet varje dag. Här väljer du om du vill jobba
från en skön fåtölj eller ha videokonferens från ett arbetsrum. Här
skriver du ut dokument och tar emot gigantiska ﬁler via vår snabba
ﬁber-wiﬁ. En del behöver kontoret några timmar i veckan, andra några
timmar om dagen. Oavsett vilket är vår Work Lounge det moderna
kontoret för dig.

HYR EN BIL EN TIMME,
ETT DYGN ELLER PRECIS
SÅ LÄNGE DU VILL
Behöver du bil lite då och då? Välkommen till vår egen Bilpool.
En timme eller en vecka? Du hyr bara precis så länge du vill.
Givetvis har vi valt bilar som ger så lite miljöpåverkan som möjligt.
Hämta nycklarna hos Conciergen.

KOPPLA AV I VÅR EGEN
TOUCH LOUNGE
Vår egen lounge kommer vara en naturlig mötesplats på väg förbi vår
Concierge. Touch Lounge är en plats där du kan koppla av för dig
själv, lika mycket som en plats att träffa bekanta och heja på grannar.
Hit är du alltid välkommen för en nybryggd espresso och en krispig
burratasallad eller andra enklare måltider.
För dig som har smak för det goda här i livet så kan du glädjas åt att
regelbundna mat- och vinkvällar med kock och sommelier planeras
här. Livet ska vara gott. Det är du värd.
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FRIHET ATT LEVA
SOM DU VILL
Det är annan tid nu. Vi rör oss över större ytor.
Mellan hemmet och landet. Mellan städer, länder och kontinenter.
Då är det viktigt att livet är enkelt. Och att vi kan känna oss fria och ibland
få hjälp med saker – speciellt när vi är många mil hemifrån.
Allt i Norrtälje Torn är nytt och modernt.
Men ovanpå det så ingår i ditt boende TOUCH by Index Residence.
Ett komplett instrument som du når dygnet runt via en app i din mobil
eller iPad. Här finns allt du behöver för ett enklare boende,
och alla möjligheter till ett friare liv.
Du loggar in. Du ser vad som hänt sedan sist via den
digitala anslagstavlan. Och ett stort utbud av smarta tjänster
finns framför dig. Boka grön hyrbil. Boka vår båt en hel- eller halvdag.
Var med på en videokonferens i Work Lounge.
Norrtälje Torns egen Concierge
finns där och hjälper dig med resten.
TOUCH by Index Residence är smart, praktiskt och
ingår i ditt boende. Livet blir enklare att leva som du faktiskt vill.
Och känslan av frihet får du köpet!

