
Vad utförs
BOSTADSRUM
    Rengöring av golv
    Rengöring av garderober, in- och utvändigt 
    Rengöring av golvlister, kontakter, dörrar, karmar,
    fönsterbrädor, element samt målade ytor
    Fönsterputs









KÖK
    Rengöring av kyl, frys och ugn (även ugnsplåtar),
    in- och utvändigt, om möjligt även under 

    Rengöring av diskmaskin utvändigt (invändigt vid tilläggsbeställning)
    Av- och urtorkning av skåp, lådor och bänkar 
    Avtorkning av köksfläkt samt ventiler (ej inuti)
    Avtorkning av belysning



  







BADRUM
   Rengöring av all sanitet, även under badkaret 
   (fronten nedmonteras och återställes av kund)
   Rengöring av kakelväggar
   Tvättmaskin, torktumlare och torkskåp rengörs utvändigt 
   (invändigt vid tilläggsbeställning) 

   Golvbrunnar och ventiler rengörs
   Förvaringsutrymmen rengörs
   Avtorkning av belysning













38kr/kvm (minimipris 1900kr). Materialavgift på 95kr tillkommer.
Kostnad för invändig rengöring utav diskmaskin, tvättmaskin 
och torktumlare tillkommer med 100 kr/enhet.

Nöjd kund garanti i 24 timmar från tillträdesdatumet (upp till 
en vecka efter utförd flyttstädning)
Fast pris baserat på kvm boyta vid normal nedsmutsning.
Städmaterial
Framkörning
Fönsterputsning (ej skadade eller fastmålade fönster).
Upp till 8 spröjs/ruta ingår. Därefter 50kr/fönster.

Avbokning minst 24 timmar innan, annars debiteras minimipris för flyttstädning.

Bostaden ska vara tömd – saker utav mindre värde kastas vid städningen, t.ex tandborste, wc-papper.

Balkong, källare och övriga utrymmen som inte räknas som boyta städas enbart vid förfrågan och mot tillägg.

Skador fotograferas/dokumenteras – Ibland syns mindre skador först efter/i samband med städningen då 
det tidigare varit dolt utav möbler eller smuts.
Skadade fönster, sprickor/fastmålade fönster etc. putsas ej. Inglasad balkong putsas enbart vid förfrågan.

Kylskåp dras ej ut om golvet är känsligt/nytt (t.ex.trägolv). Frysen ska vara avfrostad till flyttstädningen.

Nycklar ska finnas på överenskommen plats på utsatt tid. Återlämnas efter överenskommelse.
  
Faktura skickas via mail eller enligt överenskommelse 

Alla priser är efter RUT-avdraget. För det fall RUT-avdraget nyttjats fullt ut är kunden ersättningsskyldig för 
restbeloppet. I dessa fall kommer en restfaktura att skickas ut.

Bokningsvillkor
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info@hjalphemma.seFLYTTSTÄDNING


