Vad ingår i vår flyttstäd?
Samtliga rum
⌂ Garderober, skåp och lådor rengörs in- och utvändigt (invändigt endast om det är tomt)
⌂ Golv dammsugs och våt torkas. Rengöring av socklar, lister samt dörrar och dörrkarmar
⌂ Rengöring av element, även bakom
⌂ Rengöring av fönsterbänkar

Kök
⌂ Rengöring av spis, ugn, värmeskåp, plåtar, galler, spis dras fram (spishäll måste specificeras vid bokning)
⌂ Rengöring av kyl- och frysskåp, in- och utvändigt (frys rengörs invändigt endast om den är avfrostad och tom)
när städningen påbörjas) även under om kunden själv flyttar på objektet.
⌂ Rengöring av köksfläkt, ventil (även inuti), arbetsbänkar och diskbänk
⌂ Rengöring av diskmaskin in- och utvändigt (ej bakom)
⌂ Avtorkning av köksskåp, lådor.
⌂ Golv rengörs och våt torkas
⌂ Rengöring av element

Badrum och toalett
⌂ Rengöring/avkalkning av kakel och klinker, avtorkning av väggar
⌂ Rengöring av toalettstol och tvättställ
⌂ Rengöring av badkar, in- och utvändigt samt under (front till Jacuzzi demonteras och monteras av kund)
⌂ Rengöring av fast belysning
⌂ Golv rengörs och våt torkas
⌂ Avtorkning av badrumsskåp samt putsning av speglar (inuti endast om de är tömda)
⌂ Rengöring/avkalkning av kranar
⌂ Rengöring av element samt ventiler (även inuti)
⌂ Rengöring av golvbrunn (även inuti)

Fönster
⌂ Putsning av fönster, samtliga sidor, 4 eller 6 sidor
⌂ Rengöring av fönsterkarmar
⌂ Avtorkning av fönsterbrädor
⌂ Fönster som inte går att öppna tvättas endast på in och utsida

Tillvalstjänster( som ej ingår i en normal flyttstädning)
Städning av inglasad balkong (inkl. fönsterputs upp till 12kvm)+250kr inkl moms efter Rut- avdrag
Städning an inglasad altan (inkl. fönsterputs upp till 12kvm)+ 200kr inkl moms efter Rut- avdrag
Vanlig balkong( upp till 12kvm)+200kr inkl moms efter Rut- avdrag
Vanlig altan(upp till 12kvm)+150kr inkl moms efter Rut- avdrag
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Rengöring av vattenlås(under diskhon och tvättställ)+200kr7st inkl moms efter Rut- avdrag
Rengör av persienner(upp till 12st)+200kr inkl moms efter Rut- avdrag
Avfrostning utav frys+200kr/st inkl moms efter Rut- avdrag
Städning utav garage ( inkl. ev. fönsterputs upp till 10 kvm)+200kr inkl.moms efter Rut- avdrag.
Städning utav förråd(inkl. ev. fönsterputs upp till 12 kvm)+200kr/st inkl moms efter Rut- avdrag
Observera att bostaden skall vara tömd innan flyttstädningen på börjas.(om inget annat avtalats).
Vid en normal flyttstädning ingår inte rengöring utav grova nedsmutsade ytor då vi förväntar oss att
Bostaden är normalt efterhållen innan städningen påbörjas. Vänligen meddela oss om det finns ytor
Som är grova nedsmutsade så meddelar vi om dessa kräver extra arbetstid vid rengöring.

OBS! Vänligen meddela eventuella skador som finns i bostaden innan städningen sker.
Besiktning utav städningen ska besiktas av beställaren alt. Den nya ägaren efter att den är slutförd.
Tid för besiktning meddelas av vår personal ca 1 timme innan städningen slutförs. Det är viktigt att Ni finns tillgängliga
per telefon

Garanti/godkännande : Vi tillämpar garanti på så sätt att eventuella fel/brister inte diskuteras i termer av
rätt/fel, utan åtgärdas i samförstånd med kund. I det fall tjänsten inte är i enlighet med vad som avtalats ska
Rent Hemma AB beredas möjlighet att omgående åtgärda felet i enlighet med Konsumenttjänstlagen (1985:716).
Klagomål efter kundens godkännande beaktas ej. Om besiktning inte utförs direkt efter städning så beaktas ej
klagomål då städningen ses som godkänd. Vi vill därför påpeka vikten av att boende/inflyttande person kan
närvara vid besiktningstillfället. Vi är ansvarsförsäkrade via Trygg Hansa.
Av/ombokning: accepteras utan kostnad mot avisering minst 48 timmar i förväg skickats via e-post.
I händelse av att städning inte kan genomföras p.g.a. kunds försumlighet, fakturera vi er hela beloppet.
Kunden har ansvar ansvar för att villkoren för Rutavdrag uppfylls.
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