Hedvig

It’s nice insurance
for a nicer world
Vad vore ett underbart enkelt hem från Blooc utan
en underbart enkel hemförsäkring? Hedvig är ett
enkelt, tydligt och smidigt försäkringsbolag som
utmanar den uråldriga och konservativa försäkringsbranschen. Tillsammans erbjuder vi dig som köper en
bostad från Blooc en enklare försäkringsupplevelse
med ett omfattande skydd till ett mycket bättre pris.
Hedvig hjälper dig att spara tid och pengar –
smart, enkelt och blixtsnabbt.
Du som tecknar dig för en bostad från Blooc får 20%
rabatt i 6 månader på en hemförsäkring från Hedvig!
Kontakta mäklaren för mer information om hur du
tar del av erbjudandet.
Läs mer på www.hedvig.com
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GodEl

Feel the power of
klimatpositivitet
Genom vårt samarbete med GodEl kommer vi inte
erbjuda dig några rabatter, starterbjudanden eller
coola give-aways. För det är inte vad det här handlar
om. Det handlar om att vi vill ge dig de allra bästa
förutsättningarna att bidra till en hållbar värld –
medan priset är nice som det är.
GodEl är ett smart elbolag med klimatpositiva och
rörliga elavtal med prisgaranti. Medan du försöker
komma ihåg elräkningen, för GodEl över vinsterna till
anslutna organisationer som lagar planeten. Elavtalet är dessutom fri från bindningstid –och lika fri från
uppsägningstid. Easy peasy. Det ska vara enkelt att
leva hållbart i en bostad från Blooc.
Läs mer på www.godel.se
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Pandy

Ditt hem på autopilot
Vi skapar hem med praktiska lösningar som gör att
du som flyttar in kan leva både enkelt och hållbart.
Genom vårt samarbete med Pandy får du som köper
en bostad från Blooc 10% rabatt på alla Pandys tjänster
– från hemstäd och flytthjälp till att montera en möbel
eller byta en glödlampa. All personal är dessutom
utbildade i våra bostäder, produkter och materialval
så du kan känna dig extra trygg när du beställer en
tjänst. Kontakta mäklaren för information om hur du
tar del av våra erbjudanden.
Läs mer på www.pandy.org
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Glue Home

Glue Smart Lock
Föreställ dig att du kommer hem till ett nystädat hem,
matvarorna i kylen, din kemtvätt hängandes i hallen
och dina onlinebeställningar innanför dörren. Genom
vårt samarbete med Glue Home får du som köper en
bostad från Blooc 1 000 kronor rabatt på det digitala
låset Glue Lock. Med Glue kan du enkelt låsa upp
dörren, även när du inte är hemma. Du får helt enkelt
värdefull tid över till annat. Kontakta mäklaren för för
information om hur du tar del av erbjudandet.
Läs mer på www.gluehome.com
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