
 

 
 
 
 

MÖTUNEYTI MA 
Eyrarlandsvegi 28 - 600 Akureyri Veturinn 2016-17 

 

 
 

Mötuneytisfélagi:    MA □ VMA □ 

 
Kennitala:    

 

 

Ég vel 
Fullt fæði 7 daga    kr.  189.000,- á önn  [    ] 
Fullt fæði 5 daga    kr.  155.000,- á önn  [    ] 
Hádegis- og kvöldverður 7 daga* kr.  161.000,- á önn  [    ] 
Morgun- og kvöldverður 7 daga  kr.  131.000,- á önn  [      ] 
Hádegis- og kvöldverður 5 daga  kr.  127.000,- á önn  [     ] 
Morgun- og kvöldverður 5 daga  kr.   98.000,- á önn  [     ] 
Morgun- og hádegisverður 5 daga kr.   98.000,- á önn  [          ]  
Stakar máltíðir    kr.   1.150,- 

Morgunmatur    kr.   520,- 
10 miða kort     kr.   9.000,-  
Þvottagjald (40.000 fyrir skólaárið) kr.   20.000 - á önn 
* Um helgar er morgunmatur og hádegismatur sameinaður, borinn fram frá klukkan 10.00-13.00. 
** Veittur er 10% systkinaafsláttur sem miðast við að systkin séu bæði í áskrift. 
 

 
Umsókn skal skila eigi síðar en 1 viku eftir upphaf skóla.  Hjá þeim sem ekki hafa skilað innan tilskilins 
frests verður innheimt fyrir fullt 7 daga fæði.   Þurfi að breyta greiðsluseðli verður innheimt breytingagjald kr. 
2.000,- Ekki er hægt að taka við beiðnum um greiðslur af kreditkorti eftir að frestur er liðinn. 

Vinsamlega merkið við og afhendið þegar stundaskrá liggur fyrir. 

3% afsláttur er veittur frá ofangreindu verði ef greitt er í tvennu lagi, í upphafi skólaárs og í upphafi 
vorannar. 

[   ] Ég óska að greiða fæðið með 2 greiðsluseðlum, 1) í upphafi skólaárs og 2) í upphafi vorannar. 

[   ] Ég óska að greiða fæðið með 8 mánaðarlegum boðgreiðslum (aðeins Visa eða Mastercard): 
 

Kortanúmer:    
 

Korhafi, nafn:    
 

Kennitala:    
 

Gildistími korts:    

 

Íbúar greiða fyrir þvottaþjónustu auk skilagjalds fyrir lykil að hólfi, kr. 3.000,- ( endurgreiddar þegar lykli er skilað). Þá 

greiða nýir íbúar kr. 2.000,- fyrir þvottanet sem þeir fá afhent til eignar.   Þessi gjöld eru innheimt með fæðisgjaldinu. 

 
Foreldri/forráðamaður hefur kynnt sér reglur Mötuneytis MA, ber ábyrgð á öllum greiðslum vegna þjónustukaupa 

íbúanna og undirritar umsókn þessa. 

 
Dagsetning 

 

 
 

Undirskrift greiðanda/korthafa kennitala 


