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Mainitse, jos ikkunat ovat mielestäsi erikoiset, aukeavat ulospäin tai ovat tavallista korkeammalla.
Huolehdi että ikkunoiden pesijöillä on esteetön pääsy ikkunoille.
Vanhat ja huonokuntoiset ikkunat pestään aina asiakkaan vastuulla.
Jos ikkunat eivät jostain syystä aukea normaalilla avaamistavalla, jätetään ikkuna niiltä osin
pesemättä.
Sälekaihtimien puhdistus ei kuulu oletuksena ikkunoidenpesuun. Sälekaihtimien puhdistuksen voit
tilata erikseen.
Isojen ja raskaiden huonekalujen siirtämisestä on ilmoitettava etukäteen. Siirtäminen tapahtuu
asiakkaan vastuulla.

SISÄLTÖ



Ikkunoiden pesun ja karmin alapuitteen puhdistuksen
Pienien ja kevyiden tavaroiden siirtämisen ikkunalaudoilta, pöydiltä yms. Tämä tehdään kuitenkin
asiakkaan vastuulla.

ERIKSEEN JA ETUKÄTEEN SOVITTAVIA TÖITÄ, HUOMIOI TILAUSTA TEHDESSÄSI.







Sälekaihtimien puhdistus
Ikkunakarmien ja välien kokonaisvaltainen imurointi ja pyyhintä
Tavaroiden tai huonekalujen siirtäminen
Verhojen vaihto, poisto tai asennus
Tarrojen laasti, silikoni- tai maaliläiskien poisto.
Lukkojen ja saranoiden voitelu

HINNOITTELU



Ikkunoiden pesun tunti hinta on 41€/ tunti / pesijä. Hinta sisältää arvonlisäveron, matkakulut,
siivousvälineet ja pesuaineet
Hinnoittelu esimerkki: Jos asiakkaan tilaama kokonaistyöaika on 4 tuntia ja paikalle tulee kaksi
siivoojaa, tekevät he työn 2 tunnissa. 2 x 2 tuntia = 4 tuntia. Meidän antama arvio työajasta on aina
kokonaistyöaika.

TOIMITUS- JA MAKSUEHDOT
1. Ikkunoiden pesussa tilaa Asiakas Clean Spot Oy:ltä siivousaikaa tunneissa, pois lukien etukäteen ja
erikseen kirjallisesti sovitut urakkatyöt. Siivousaika perustuu etukäteen annettuun arvioon.

2.

Clean Spot Oy ei sitoudu toimittamaan tiettyä palvelukokonaisuutta, vaan tilatun ajallisen määrän
siivouspalvelua kohteessa, pois lukien etukäteen ja erikseen sovittu urakkatyö. Jos palvelua ei
pystytä suorittamaan etukäteen arvioidussa ajassa sovitaan lisäajasta Asiakkaan kanssa ennen
lisätöiden aloittamista. Jos asiakas ei ole halukas lisäämään työaikaa, työ suoritetaan siltä osin, kun
työhön etukäteen arvioitu aika riittää.
3. Laskutuksessa on valittavissa kaksi vaihtoehtoa. 1). Ennakkolasku. Lasku lähetetään sähköpostiisi ja
sen on oltava maksettuna viimeistään ennen siivouksen alkua. 2). Korttimaksu. Siivous maksetaan
siivouskohteessa ennen tai jälkeen siivouksen maksukortilla. Meille käy kaikki yleisimmät
maksukortit. Käteistä emme ota vastaan. Ennakkolasku pitää olla maksettuna ennen siivousten
aloitusta, muussa tapauksessa Clean Spot Oy pidättää oikeuden olla aloittamatta siivousta.
4. Näiden toimitus ja sopimusehtojen lisäksi käytämme yleisiä sopimusehtojamme. Ne löytyvät
www.cleanspot.fi. Sivun alareunasta.

