Frågor & Svar om Touch by Index Residence.

VÄLKOMMEN TILL TOUCH BY INDEX RESIDENCE
TOUCH ÄR ETT LIVSSTILSKONCEPT SOM ÄR UTVECKLAT AV INDEX RESIDENCE
OCH INGÅR I ALLA VÅRA BOSTADSPROJEKT. HÄR FINNS ALLT DU BEHÖVER FÖR
ETT ENKLARE BOENDE, OCH ALLA MÖJLIGHETER TILL ETT FRIARE LIV.
SOM BOENDE I VÅRA PROJEKTS OLIKA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR INGÅR
MEDLEMSKAPET I TOUCH BY INDEX RESIDENCE.

Läs nedan vad Touch, och din Concierge göra för just Dig

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. Ska någon låna din
lägenhet över helgen? Här finns nycklarna. Hämta eller
lämna kemtvätt? Eller något annat?

BÅTPOOL
Hellre bakom rodret än framför teven? Nu kan du dessutom
slippa all skötsel och all oro för höststormarna. För dig som
bor i våra ingår vår Båtpool 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!

Välkommen till loungen, ring eller maila.
Vi finns här för Dig!

Innan du ger dig ut på böljan den blå första gången
kommer du få en genomgång av säkerhet, båten och andra
praktikaliteter.

VI VILL GÖRA DET ENKELT FÖR DIG!
I vår ”Touch app” hittar du alla våra tjänster, din bopärm,
vår digitala mötesplats (flöde), viktiga kontakter och
mycket mer. Du finner en handbok på hemsidan och i
din app.
Du får ett personligt inlogg kopplat till just din lägenhet.
Din concierge hjälper dig komma igång.
CYKELPOOL
Upplev din vackra omgivning, hälsa på en vän eller
cykla till badplatsen!
I våra cykelpooler finns el-cyklar, som du enkelt bokar
med din concierge som hjälper dig att köra fram den
med nyladdat batteri.
WORK LOUNGE
Du kanske inte behöver vara 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 och här skriver du ut dokument och
kopplar upp dig på vårt snabba wi-fi . En del behöver
kontoret några timmar i veckan, andra någon timme
om dagen. Oavsett vilket är vår Work Lounge det
moderna kontoret för dig.
Vårt mötesrum är utrustat med, white board och en
ledskärm som du kan koppla upp din dator till. Det finns
arbetsplatser som för de dagar du vill jobba hemifrån
men kanske vill sitta lite avskilt. Bokar gör du som alltid,
med din Concierge.

Medlemsavgiften för båtpoolen ingår i Touch och du
betalar endast för den tid du bokat. Tala med din Concierge.
BILPOOL
Medlemsavgiften för bilpoolen ingår i Touch och vi samarbetar så ofta vi kan med lokala bilpoolsföretag.
Du betalar endast en tim- och kilometerkostnad inklusive
drivmedel och eventuell trängselavgift. Betalning sker direkt
med våra samarbetspartners. Du bokar enkelt på länk från
Touch appen.
SAMARBETSPARTNERS
Våra samarbetspartners är utvalda lokala företag som
erbjuder tjänster med både hög kvalitet och service.
Vi har delat in dessa i Sport och Hälsa, Hem och Hushåll,
Övriga. Ni hittar alla våra samarbetspartners i Touch
appen. Där finns information om deras erbjudande på
respektive hemsida. Tjänsteutbudet kommer att uppdateras när vi tillsamman ser vad som efterfrågas.
LOUNGE/RESTAURANG/COFFEE SHOP
Vi hoppas att våra Touch Lounger ska vara din
mötesplats från morgon till kväll. Vår förhoppning är att
det ska kännas lika naturligt att komma till oss för en
ordentlig frukost, en fika, en trevlig lunch eller mysig
middag.
www.touchbyindexresidence.se

