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Dit hjem,
når du er ude

athome apartments
- dit hjem, når du er ude
athome apartments er opført som et særdeles attraktivt alternativ til
dyre hotellejligheder, og tilbyder velindrettede og komfortable boliger til
alle, der har behov for et midlertidigt hjem.
Lejlighederne er fuld møbleret, med hjemlig atmosfære og alle nødvendige faciliteter som køkken, stue, soveværelse, bad samt egen altan eller
terrasse. Bor du i athome apartments, er der også overvåget p-plads.
athome apartments kan benyttes af forretningsfolk, sundhedspersonale, forskere og private. Flere firmaer har også deres egen
athome apartment, der står til rådighed for ansatte og gæster.
Beliggenheden – midt i Business Park Skejby – gør hverdagen nem for
alle vores gæster. athome apartments er nabo til det nye letbanestop i
Business Park Skejby. Få minutters gang derfra ligger hovedindgangen
til Det nye Universitetshospital Skejby. Tæt ved finder du også Danmarks
Radio, Journalisthøjskolen og VIA University College.
Derudover er der gode forbindelser til motorvej, og der er kun 10 minutters kørsel til Aarhus C.

Hjemligt

Det er ikke uden grund,
at vi kalder vores service
apartments for athome.
De velindrettede og hyggelige lejligheder er designet,
så du føler dig hjemme.

Trygt

Du parkerer trygt og
sikkert på vores private
og overvågede p-plads.
Og du lukker dig ind i
bygningen ved hjælp
af din personlige
athome-kode.

Hvorfor vælge
athome apartments
athome apartments tilbyder mere plads, komfort og privatliv end det,
du kender fra et traditionelt hotel – og det er meget billigere.
Lejlighederne er designet og opført til alle, der har brug for en
midler
tidig bolig. athome apartments er fuldt møblerede lejligheder
med en hjemlig atmosfære og alle nødvendige faciliteter. Der er et fuldt
udstyret køkken, stue, soveværelse, bad samt egen altan eller terrasse,
og du har fri Wi-Fi med egen router.

Fri WI-FI

Bor du i athome apartments har du desuden, overvåget p-plads, adgang
til fitnesscenter og vaskeri samt mulighed for at tilkøbe serviceydelser.
Vi har gjort det nemt for dig at benytte vores athome apartments.
Du booker opholdet online, hvor du også kan tilvælge nogle af de mange
serviceydelser så som depotrum, cykelleje og meget andet. Ved ankomst
får du adgang til bygningen ved hjælp af din personlige athome-kode.
I kælderen henter du din nøglebrik til lejligheden i de opstillede nøgle
bokse, hvortil du har fået udleveret en kode.
Hvis du har praktiske problemer under dit ophold, kan du kontakte vores
facility-crew, som står klar til at hjælpe.

Du finder ikke billigere
løsninger på midlertidige
boliger i samme høje
kvalitet som athome
apartments. Topmoderne,
møblerede lejligheder
med alle nødvendige
faciliteter.

Attraktiv beliggenhed
i Business Park Skejby
nær det nye letbanestop
og Det nye Universitets
hospital.

Her kan du slappe af
og føle dig hjemme
Det er ikke uden grund, at vi kalder vores service apartments for
athome. De velindrettede og hyggelige lejligheder er designet, så du kan
slappe af og føle dig hjemme. athome apartments er fuldt møblerede
lejligheder med alle nødvendige faciliteter.
Alle lejligheder er fuldt møblerede med eget toilet og bad, stue, sove
værelse, et fuldt udstyret køkken med køleskab med fryseboks samt TV,
og der er fri Wi-Fi inkluderet i lejen. Der er garderobeskab med hylder og
bøjlestang til opbevaring. Det er muligt at tilvælge serviceydelser som
f.eks. depotrum og rengøring.
Når du bor i athome apartments er der gratis, overvåget p-plads.
I bygningen er der desuden både overvågning, adgangskontrol samt
depotmuligheder, motionsrum, vaskeri og cykelkælder. Kort sagt er der
alt, du har brug for i dagligdagen.
Du skal føle dig hjemme, når du åbner døren til din athome apartment.
Derfor har vi gjort lidt ekstra ud af indretningen og skabt plads til, at
du selv kan skabe ’dit andet hjem’. Inventar-løsningen i de enkelte
lejligheder kan derfor også variere i forhold til billederne.

1-værelses
Lejlighederne er på 24–27
m². Der er køkken i åben
forbindelse med stuen samt
badeværelse. Lejlighederne
er med egen møbleret altan
eller terrasse.

Indrettet
som dit
andet hjem

4-værelses
Lejlighederner er på 98 m².
Der er køkken i åben forbindelse med stuen, stort
soveværelse og 2 værelser,
stor garderobe med skabe
samt et badeværelse.

5-værelses
Lejlighederner er på 102
m². Der er køkken i åben
forbindelse med stuen,
stort soveværelse og
3 værelser, entré samt et
badeværelse.

Hjemlig indretning med
fuldt udstyret køkken,
stue, soveværelse, bad
samt egen altan eller
terrasse.

Meget mere end bare
et sted at sove
Vi ønsker for dig, at du får den bedste oplevelse med athome apartments, så derfor tilbyder vi diverse serviceydelser under dit ophold.
Når du booker din lejlighed, kan du samtidig tilkøbe de serviceydelser, du
har brug for, eller du kan tilkøbe dem via vores administrator senere hen
under dit ophold. Brugen af vores motionsrum og vaskeri er inkluderet
i lejen.

Læs mere
info på
athomeapartments.dk

På athomeapartments.dk
kan du finde alle de praktiske informationer, som du
har brug for vedrørende dit
ophold. Her har vi samlet
oplysninger om alt lige fra
parkering til levering af post.

Hvis du har praktiske problemer under dit ophold, kan du kontakte vores
facility-crew. Det er vores facility-crew, som står for den daglige drift af
athome apartments, og de har eget kontor i bygningen.
Rengøring
Vi kan klare rengøringen for dig, du kontakter blot vores administrator.
Det er også muligt at låne remedier, hvis du selv vil gør rent.
Linnedpakke
Pakken er gratis og består af sengelinned, håndklæder, viskestykker og
karklude. Du kan få udleveret en ny pakke, når du ønsker det.
Motionsrum
Der er motionsrum i kælderen, som byder på forskellige styrketræningsog motionsmaskiner. Brugen af motionsrummet er inkluderet i lejen.
Vaskeri
I vaskeriet findes tre vaskemaskiner og to tørretumblere. Brugen af
vaskeriet er inkluderet i lejen.
Cykeludlejning
Vi har cykler, som kan lejes. Der kan laves en aftale om langtidsleje til
en favorabel pris.
Depotrum
Du kan leje et aflukket depotrum i kælderen på ca. 18 m². Kælderen er
videoovervåget, opvarmet og ventileret.

Vælger du at bo hos
athome apartments i
mere end en måned, vil
vi én gang om måneden
foretage et servicetjek af
din lejlighed. Her sikrer vi,
at alle installationer, afløb
med mere virker.

Attraktiv
beliggenhed
i Skejby

Bolig i høj kvalitet
til favorabel pris
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athome apartments er opført som et særdeles attraktivt alternativ til dyre
hotellejligheder. Du finder ikke billigere løsninger på midlertidige boliger i
samme høje kvalitet som athome.
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Du kan ringe til vores
administrator alle hverdage
på tlf. 71 99 29 94
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Serviceydelser
Cykelleje..................................................... Pris, se athomeapartments.dk
Depotrum (18 m2)....................................... Pris, se athomeapartments.dk
Rengøring (Inkl. linnedpakke*)................... Pris, se athomeapartments.dk
Obligatorisk slutrengøring...............................Pris, se athomeapartments.dk
Fri Wi-Fi. (med egen router)......................................INCLUDERET I PRISEN

in.

Du finder ikke billigere
løsninger på midlertidige
boliger i samme høje
kvalitet som athome
topmoderne, møblerede
lejligheder med alle
nødvendige faciliteter.
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Linnedpakke*..................................................... .. INCLUDERET I PRISEN
* 1 stk. dynebetræk.
* 1 stk. pudebetræk.
* 1 stk. lagen.
* 2 stk. store håndklæder.
* 2 stk. små håndklæder.
* 2 stk. viskestykker.
* 2 stk. karklude.
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athome apartments administreres af ejendomsadministratoren Ejsingholm.
Via dem foretages booking, tilkøb af serviceydelser og support. Ønsker du
som virksomhed ubegrænset leje af en eller flere lejligheder, kontakt da
administrator for nærmere oplysninger.

Høj
service

Danmarks Radio
Østjylland

athome apartments er nabo til det nye
letbanestop i Business Park Skejby, som
har otte afgange i timen ind mod Aarhus C.
Stoppet ligger ca. 5 min. gang fra lejlighederne.
Find køreplanen på:
midttrafik.dk/koreplaner/letbanen/letbanens-koreplan/

ARoS Aarhus Kunstmuseum
Foto: ARoS, Aarhus Kunstmuseum

athome apartments
beliggenhed tæt på
Aarhus C, giver vores
gæster mulighed for
oplevelser i særklasse.
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Aarhus, Danmarks
Hasselager
næststørste by, byder på
museer i verdensklasse,
fremragende shopping,
havn, strand og skov.
Det gastronomiske niveau
er højt, atmosfæren er
livlig og caféerne fyldte.
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Skåde Bakker

Slet

Skåde

Åboulevarden
Foto: Anders Hede

Plantegning
over lejlighederne

1-værelses lejlighed på 27.5 m2 (brutto)
beliggende i stuen

1-værelses lejlighed på 27,5 m2 (brutto)
beliggende i stuen

4-værelses lejlighed på 98 m2 (brutto) beliggende
i stuen og 1. sal

1-værelses lejlighed på 24,3 m2 (brutto)
beliggende på 1. sal

1-værelses lejlighed på 24,3 m2 (brutto)
beliggende på 2. sal

5-værelses lejlighed på 102 m2 (brutto) beliggende
i stuen og 1. sal

Der tages forbehold for ændringer.
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