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YLEISESTI / KAIKKI TILAT







Lattioiden imurointi ja pyyhintä, lattiamateriaalit huomioiden
Lattialistojen imurointi ja pyyhintä
Pölyjen pyyhintä tasoilta, hyllyiltä ja muista vastaavista paikoista.
Valokatkaisimien ja pistorasioiden pyyhintä tahroista
Väliovien, ovien karmien ja ovenkahvojen puhdistus.
Kaikkien tyhjien säilytyskaapistojen esim. vaatekaapit, puhdistus sisä- ja ulkopuolelta

KEITTIÖ






Keittiön työtasojen pyyhintä
Tyhjien keittiön kaapistojen puhdistus sisä- ja ulkopuolisesti.
Yläkaapiston ja työtason välisen välitilan (kaakelit) pyyhintä roiskeista
Tiskialtaan ja hanan puhdistus
Jääkaapin, pakastimen, lieden ja uunin puhdistus. HUOM! Pakastin pitää olla sulatettuna, että sen
voi puhdistaa!

KYLPYHUONE







Suihkutilan seinien- ja lattian puhdistus
Wc-istuimen puhdistus sisä- ja ulkopinnoilta
Peilikaapin ja allaskaapin sisä- ja ulkopintojen puhdistus.
Kodinkoneiden puhdistus ulkopuolisesti, esim. pesukone ja kuivausrumpu
Käsienpesualtaan ja vesihanan puhdistus
Saunan puhdistus

ERIKSEEN JA ETUKÄTEEN TILATTAVIA LISÄPALVELUITA











Roskat viedään ulos jäteastiaan
Lattiakaivojen puhdistus
Ilmastointiventtiilien ja tuuletusaukkojen puhdistus
Raskaiden kodinkoneiden tai huonekalujen siirtäminen.
Irtohuonekalujen puhdistus, esim. kirjahylly, tuolit jne.
Vaikeiden tahrojen puhdistus
Maali, silikoni, liima tai laasti jäämien poisto.
Seinien pyyhkiminen
Seinien imurointi / pölytys.
Ikkunoiden pesu

Ilmoita tilausta tehdessäsi, jos tarvitse jonkin näistä lisäpalveluista.

HINNOITTELU



Muuttosiivouksen tunti hinta on 39€ / tunti / siistijä. Hinta sisältää arvonlisäveron, matkakulut,
siivousvälineet ja pesuaineet.
Hinnoittelu esimerkki: Jos asiakas tilaa siivousta 4 tuntia ja paikalle tulee kaksi siivoojaa, tekevät he työn 2
tunnissa. 2 x 2 tuntia = 4 tuntia. Myynnin antama tarjous on aina kokonaistyöaika.

TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT
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2.

3.
4.

5.

6.

Muuttosiivouksessa tilaa Asiakas Clean Spot Oy:ltä siivousaikaa tunneissa, pois lukien etukäteen ja erikseen
kirjallisesti sovitut urakkatyöt. Siivousaika perustuu etukäteen annettuun arvioon.
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.
Muuttosiivouksessa asiakaan tulee varmistaa että, asunto on täysin tyhjä ja että siivouskohteessa ei tehdä
siivouksen kanssa samaan aikaan muuttotöitä.
Asiakas sitoutuu myös saapumaan paikalle siivouksen valmistuttua tarkistamaan ja hyväksymään siivoustyöt
sekä ilmoittamaan mahdollisista puutteista siivouksessa. Jos asiakas ei saavu paikalle tarkistamaan
siivouskohdetta, luetaan siivous hyväksytyksi. Clean Spot Oy ilmoittaa asiakkaalle vähintään tuntia ennen
töiden valmistumista, jotta asiakkaalla on mahdollisuus saapua paikalle tarkistamaan ja hyväksymään työ.
Laskutuksessa on valittavissa kaksi vaihtoehtoa. 1). Ennakkolasku. Lasku lähetetään asiakkaan sähköpostiin ja
sen on oltava maksettuna viimeistään ennen siivouksen alkua, muussa tapauksessa siivousta ei aloiteta. 2).
Korttimaksu. Siivous maksetaan siivouskohteessa ennen tai jälkeen siivouksen maksukortilla. Meille käy kaikki
yleisimmät maksukortit. Käteistä emme ota vastaan.
Näiden toimitus ja sopimusehtojen lisäksi käytämme yleisiä sopimusehtojamme. Ne löytyvät
www.cleanspot.fi. Sivun alareunasta.

