Flyttstädmall

Specifikt för kök:
•
•
•
•
•
•
•

Rengöring in- och utsida av skåp, luckor och lådor.
Rengöring in- och utsida av ugn och spis / inkl. plåtar och galler.
Rengöring in och utsida av kyl och frys.
Rengöring av fläktskåp.
Rengöring av diskmaskin i/ovan/sidor.
Inbyggd micro rengörs på insida och utsida.
Rengöring av diskho, bänkar, väggar, kakel, socklar och fast belysning.

Specifikt för badrum/dusch/toalett/tvättstuga:
•
•
•
•
•
•
•
•

Toalett rengörs i/under samt bakom.
Badkar/duschkabin rengörs ovan/under samt bakom.
Rengöring av badrumsskåp, spegel och belysning.
Rengöring av rör, element, ventiler och golvbrunn.
Dörrar/handtag torkas av.
Väggar dammtorkas/avtorkas/tvättas.
Golv rengörs och våttorkas.
Tvättmaskiner och torktumlare avtorkas samt lösa delar diskas, filter
rengörs.

Allmänt:
Dammtorkning av taklister, lampor torkas av.
Element rengörs, damssugs bakom och emellan.
Dammtorkning och avfläckning av dörrar, dörrkarmar, handtag.
Väggkontakter samt strömbrytare avtorkas.
Rengöring av in och utsida av fasta garderober och skåp, fasta armaturer
och ventiler och fönstersnickerier och fönsterbrädor.
• Golv dammsugs och fuktmoppas
•
•
•
•
•
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• Fönster putsas insida och utsida. Om fönstren är delningsbara putsas även
emellan.
• Öppenspis rengörs på utsida
• Grovstädning av ej inglasad balkong
Detta ingår inte i det fasta priset för en flyttstädning:
• Tvätt av persienner
• Tvätt av väggar och tak dvs. tapetserade och målade väggar i t.ex.
vardagsrum/hall/sovrum.
• Avfrostning av frys
• Rengöring av vattenlås
• Borttagning av spikar och krokar på väggar
• Avfläckning på tapet
• Bortforsling av kvarlämnade möbler och saker
• Städning av biytor så som källare, vindsförråd, garage.
• Inglasad balkong
Att tänka på:
• Reklamationer på utförd städning ska anmälas till oss via mail/sms/telefon
senast 48 timmar efter avslutad städning.
• Städmaterial ingår ej i priset och debiteras extra med 300:- inkl. moms
och detta är ej avdragsgill kostnad.
• Det tillkommer inga extra avgifter på röda dagar och helger.
• Betalning sker alltid mot faktura 10 dagar netto. Normalt skickar vi
fakturan i PDF-format via mail och efter utfört arbete. Meddela oss om du
önskar få en pappersfaktura, kostnad för den är 29:• Kostnad för inglasad balkong är 400:- före rutavdrag samt 200:- efter
rutavdrag.
• Kyl och frys ska vara avfrostade vid tillträdet av flyttstädningen.
• Önskar du ha städat bakom kyl/frys samt tvättmaskin/torktumlare se till
att dra ut det, städpersonalen drar inte ut vitvaror.

Elefant Flytt & Express AB betalar ingen ersättning om kunden/köparen själv
rättar till brister i städningen. Önskar du avboka flyttstädningen kontakta oss
via mail/sms/telefon senast 24 timmar innan städuppdrag.
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