Občianske Združenie
Východisko pre lepší život
Ponuka na upratovacie služby

e-mail: upratovanie@vplz.sk

tel.:0911 244 069

Ponúkame Vám naše kompletné služby spojené
s údržbou spoločných priestorov bytových
a polyfunkčných domov:

Štandardne služby







zametanie vchodu
celkové zmývanie
čistenie schránok
odstraňovanie letákov
upratovanie v okolí 5m okolo
schodiska
upratovanie výťahu

Doplnkové služby









umývanie okien
umývanie zábradlia
čistenie svetiel
upratovanie pivníc
upratovanie spoloč. miestností
čistenie výťahových dverí
odhŕňanie snehu a ľadu
Základná technická kontrola
a potrebné opravy

Prehľad zľavových balíkov pre upratovanie bytových domov

Základný balík
Upratovanie do prvého poschodia
1x mesačne 1,99.- €
Podlaha pri schránkach
Podlaha na prízemí
Podlaha pred bránou
Schody – prízemie po výťah
Výťah - podlaha, dvere, steny

2x mesačne 2,49.- €
1x týždenne 2,99.- €
2x týždenne 4,19.- €

Balík A:
1. zametanie vchodu
2. celkové zmývanie
3. čistenie schránok
4. odstraňovanie letákov
5. upratovanie v okolí 5m okolo schodiska
6. upratovanie výťahu
7. umývanie okien
8. umývanie zábradlia
9. čistenie svetiel
10. upratovanie pivníc
11. upratovanie spoloč. miestností
12. čistenie výťahových dverí
13. odhŕňanie snehu a ľadu
14. Základná technická kontrola

2x do týždňa
2x do týždňa
2x do týždňa
2x do týždňa
2x do týždňa
2x do týždňa
od 9,00.- €/
4x ročne
mesiac
4x ročne
4 x ročne
4x ročne
4x ročne
4x ročne
podľa počasia
1 x do mesiaca

Balík B:
1. zametanie vchodu
2. zmytie podlahy – prízemie
3. zmytie podlahy celého vchodu
4. čistenie schránok
5. odstraňovanie letákov
6. upratovanie v okolí 5m okolo schodiska
7. čistenie výťah
8. umývanie okien
9. umytie zábradlia
10. čistenie svetiel
11. upratovanie pivníc
12. upratovanie spol. miestností
13. čistenie výťahových dverí
14. odhŕňanie snehu a ľadu
15. Základná technická kontrola

2x do týždňa
2x do týždňa
1x do týždňa
1x do týždňa
1x do týždňa
1x do týždňa
1x do týždňa
2x ročne
2 x ročne
2x ročne
4x ročne
4x ročne
4x ročne
podľa počasia
1x do mesiaca

od 8,00.- €/
mesiac

Balík C:
1. zametanie vchodu
2. zmytie podlahy – prízemie
3. zmytie podlahy celého vchodu
4. čistenie schránok
5. odstraňovanie letákov
6. upratovanie v okolí 5m okolo schodiska
7. čistenie výťah
8. umývanie okien
9. umytie zábradlia
10. čistenie svetiel
11. upratovanie pivníc
12. upratovanie spol. miestností
13. čistenie výťahových dverí
14. Základná technická kontrola

1x do týždňa
1x do týždňa
2x do mesiaca
1x do týždňa
1x do týždňa
2x do mesiaca
1x do týždňa
od 7,00.- €/
1x ročne
mesiac
1 x ročne
1x ročne
2x ročne
2x ročne
2x ročne
1x do mesiaca

Balík D:
1. zametanie vchodu
2. zmytie podlahy – prízemie
3. zmytie podlahy celého vchodu
4. čistenie schránok
5. odstraňovanie letákov
6. upratovanie v okolí 5m okolo schodiska
7. čistenie výťah
8. umývanie okien
9. umytie zábradlia
10. čistenie svetiel
11. Základná technická kontrola

1x do týždňa
2x do mesiaca
1x do mesiaca
1x do mesiaca
1x do týždňa
1x do mesiaca od 6,00.- €/
mesiac
2x do mesiaca
1x ročne
1 x ročne
1x ročne
1x za 3 mesiace

PRAVIDELNÉ ODPRATÁVANIE SNEHU
Načasovanie odpratávania snehu a ľadu sa stanovuje podľa vývoja počasia. Hlavný
čas čistenia je medzi 7:00 hod. a 15:00 hod.
Cena služby je 50,00.-€ za mesiac
JEDNORAZOVÉ ODPRATANIE SNEHU
Základná cena: 10,00.-€ do 10m2
Cena za každý ďalší m2: 0,50.-€

Pravidelné upratovanie domácností
a bytových priestorov










Štandardne služby
Utretie prachu
Umytie povrchov
Umytie podláh a obkladov
Vysávanie kobercov
Ošetrenie nábytku
Umytie riadu
Umytie a dezinfekcia kúpeľní,WC
Čistenie povrchu kuchynských
spotrebičov







Doplnkové služby
Pranie
Žehlenie
Vyvesenie bielizne
Umytie okien
Vyčistenie vnútorných priestorov
kuchynských spotr.

Základný balík pre upratovanie v domácnosti:








Vysávanie kobercov
Utretie prachu
Umytie podláh a obkladov
Umytie povrchov
Ošetrenie nábytku
Umytie a dezinfekcia kúpeľni WC
Čistenie povrchu kuchynských spotrebičov

Od 30,00.- €

Pravidelné upratovanie administratívnych budov, kancelárií
a pod.:









Štandardne služby
Umytie podláh
Vyprázdniť odpadkové koše
Vysávanie kobercov
Odstránenie prachu z nábytku
Základné vyčistenie PC techniky z
vonku
Umytie dverí a zárubní
Vyčistenie sklených povrchov
mimo okien

Doplnkové služby






Umývanie okien
Tepovanie kobercov
Vysávanie textilných sedacích
súprav
Čistenie kožených a koženkových
súprav
Umývanie okien

Sociálne zaradenie







Vyčistenie a dezinfekcia toaliet
Doplnenie hygienických potrieb
Vyčistenie umývadiel
Umytie podlahy
Vyčistenie a dezinfekcia obkladov

Základný balík pre upratovanie kancelárskych
priestorov:







Umytie podláh
Vysávanie kobercov
Odstránenie prachu z nábytku
Základné vyčistenie PC techniky z vonku
Umytie dverí a zárubní
Vyčistenie sklených povrchov mimo okien

Od 2,50.- €

Upratovacie služby poskytujeme podľa náročnosti klienta po
vzájomnej dohode.
Konkretizácia upratovacích prác sa prevádza po vzájomnej
dohode, podľa náročnosti a želania klienta.
Presnú cenovú ponuku predložíme pri osobnom kontakte.
Presné podmienky budú zakotvené v zmluve, ktorá bude spísaná po
dohode s klientom.
Ponúkame aj upratovanie po hrubých stavebných prácach, po
kolaudáciách a rekonštrukciách!

Uvedené ceny sú orientačné, konečná suma bude stanovená po vzájomnej dohode
a je závislá od intenzity znečistenia domácnosti.
Presnú cenovú ponuku predložíme pri osobnom kontakte.
Presné podmienky budú zakotvené v zmluve, ktorá bude spísaná po dohode
s klientom.

ČISTOTA JE
„VÝCHODISKO
PRE LEPŠÍ
ŽIVOT“

e-mail: upratovanie@vplz.sk

tel.:0911 244 069

