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Kök –
Antal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rengöring av skåpluckor/lådfronter. Front på vitvaror och på sidorna där man kommer åt
Rengöring av spishäll, ugnsluckor utvändigt och fläkten -ovanpå och under
Rengöring av bänkar, diskho och kakel/väggar ovan bänkarna
Rengöring av sopskåpet
Rengöring utvändigt av kaffebryggare, vattenkokare och övriga hushållsmaskiner
Rengöring av mikrovågsugn, in- och utsida
Rengöring av belysning, bord, stolar, fönsterbrädor samt element
Dammsugning av golv och mattor
Våttorkning av golv

Vardagrum –
Antal:
• Dammtorkning av samtliga fria ytor, på möbler, tavelramar, lampskärmar, lister, socklar mm
• Dammsugning av tygmöbler
• Avfläckning av dörrblad, karmar och runt strömbrytare mm
• Rengöring av belysning, bord, stolar, fönsterbrädor samt element
• Dammsugning av golv och mattor
• Våttorkning av golv
Badrum –
Antal:
• Rengöring av duschkabin/badkar, in- och utsida samt kanter
• Rengöring av toalett, in- och utsida
• Rengöring av handfat
• Rengöring av badrumsinredning och speglar
• Rengöring av väggarna över badkar och handfat
• Avfläckning av resterande väggytor
• Dammsugning av golv och mattor
• Våttorkning av golv
Hall –
Antal:
•
•
•
•
•
•

Dammtorkning av samtliga fria ytor, på möbler, tavelramar, lampskärmar, lister, socklar mm
Dammsugning av tygmöbler
Avfläckning av dörrblad, karmar och runt strömbrytare mm
Rengöring av belysning, fönsterbrädor, speglar samt element
Dammsugning av golv och mattor
Våttorkning av golv
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Trappa/trappor
Antal:
• Dammsugning
• Våttorkning
Tvättutrymme
Antal:
• Dammsugning av golv
• Våttorkning av golv
• Avfläckning av skjutdörr
• Rengöring av belysning, handfat, tvätt-& torktumlare
Sovrum
Antal:
• Dammtorkning av samtliga fria ytor, på möbler, tavelramar, lampskärmar, lister, socklar mm
• Dammsugning av tygmöbler
• Avfläckning av dörrblad, karmar och runt strömbrytare mm
• Rengöring av belysning, bord, stolar, fönsterbrädor samt element
• Dammsugning av golv och mattor
• Våttorkning av golv
Gästrum
Antal:
• Dammtorkning av samtliga fria ytor, på möbler, tavelramar, lampskärmar, lister, socklar mm
• Dammsugning av tygmöbler
• Avfläckning av dörrblad, karmar och runt strömbrytare mm
• Rengöring av belysning, bord, stolar, fönsterbrädor samt element
• Dammsugning av golv och mattor
• Våttorkning av golv
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Du som kund har möjlighet att komplettera listan med fler hushållsnära tjänster såsom skjortstrykning,
sängbäddning eller tvätt och upphängning av kläder.
Fyll i önskad tjänst och lämna till städerskan så skickar vi ett prisförslag.
Objekt/Städmoment

Kundens önskan

1- __________________________

9- __________________________

2- __________________________

10- __________________________

3- __________________________

11- __________________________

4- __________________________

12- __________________________

5- __________________________

13- __________________________

6- __________________________

14- __________________________

7- __________________________

15- __________________________

8- __________________________

16- __________________________

Kundens Namn: _________________________
Kundens E-mail:____________________________
Anteckningar:_____________________________________________________________________

Anledningar att välja oss
•
•
•
•
•
•

Under anskaffning av ISO Miljö 14001 och Kvalité 9001
Ansvarsförsäkringar upp till 10.000.000 kr.
Försäkring gällande Nyckelhantering av kunders nycklar
Kvalitetsgaranti
Utbildad personal inom städ
Kollektivavtal för anställda
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•
•
•
•

Medlemmar i Almega
SRY-Utbildningshandläggare inom ledningen i bolaget vilket garanterar en hög kompetens och
kunskaps nivå inom bolagets personal styrka.
Medlem hos STÄDBRANSCHEN SVERIGE.
Medlem hos SVENSKA GOLVRÅDET.

Kvalitetsgaranti
Detta innebär att vi åtgärdar det du inte är nöjd med. Reklamation måste göras senast två dagar efter
städningstillfället.

Nöjdkund garanti
Är kunden missnöjd med utfört arbete har denne rätt att få pengarna tillbaka.Reklamation måste göras senast två
dagar efter städtillfället.

Att tänka på
Städmaterial
Du som kund ska se till att det finns en väl fungerande dammsugare med en användbar dammsugarpåse i samt
rengöringsmedel, skurhink och mopp (inklusive stång). Du ansvarar även för underhåll av material. Vår personal
kommer dock ha uppsyn över städmaterialet och meddelar i god tid om något saknas eller börjar ta slut.
Saknas dessa moment så kommer inte jobbet att utföras på ett korrekt sätt och då verkan kvalitetsgaranti eller
nöjdkund garanti blir aktuella.
Observera
Eventuella av- eller ombokningar måste ske senast 48 timmar före överenskommen starttid.
I händelse att vi blir förhindrade att utföra storstädningen på avtalad tid, exempelvis på grund av att beställaren
inte säkrat att städobjektet är upplåst/tillgängligt, kommer vi att debitera kunden med 50% av godkänd offerts
totala belopp. Om städobjektets skick är onormalt nersmutsat kontaktar vi beställaren innan arbetet påbörjas.
Olycksfall
I det fall något går sönder hos kund p.g.a. olyckshändelse vilket skulle ha skett i det fall kund själv skulle ha utförd
jobbet så ersätts inte detta av Clean Quality. Ärendet ska anmälas av kund till sin hemförsäkring och i vissa fall
kan Clean Quality ersätta hela eller halva självrisken.

Viktigt
Denna offert baserar sig på de uppgifter vi har tagit del av om ert objekt. Avvikelse kan förekomma p.g.a. att vi
har fått bristfällig information. Ni är välkomna att informera oss om så är fallet, så tar vi fram en mer noggrann
offert.
Vi på Clean Quality AB ser fram emot ert svar samt ett långt och nära samarbete.
Har ni funderingar kring offerten är ni välkomna att kontakta mig.

Med vänliga hälsningar
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Babak Tanharo
Clean Quality AB

Mobil: 0700 – 88 98 00
babak@cleanquality.se mailto:babak@cqab.se
www.cleanquality.se http://www.cqab.se/
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