Úklid apartmánů při dlouhodobých pobytech
Je prováděn standardní i nadstandardní úklid apartmánů. Standardní úklid je prováděn 2x
měsíčně a je již zahrnut v ceně apartmánu. Standardní úklid apartmánu zahrnuje mytí podlah,
stírání prachu, stlaní postelí, vynesení odpadků, úklid koupelny a WC.
Lze si též zvolit úklid nadstandardní, nabídka je uvedena níže. Je možno též vyhovět žádosti o
standardní úklid častěji než je 2x měsíčně. V případě požadavku na úklid, Vás prosíme o objednání
termín úklidu minimálně 2 dny předem (e-mail info@apartmanyfabrika.cz nebo osobně na naší
recepci). Platby je možno hradit v hotovosti nebo platební kartou, a to vždy před provedením úklidu.

Nabídka a ceník, ceny jsou uvedeny včetně DPH:
Nadstandardní úklid
mytí oken v 1kk

200 Kč

mytí oken v 2kk

400 Kč

mytí ledničky a mrazáku

100 Kč

praní povlečení

100 Kč

(tj. sada povlečení na 1 postel)

žehlení povlečení

100 Kč

(tj. sada povlečení na 1 postel)

praní ručníků

20 Kč

(za 1 kus)

žehlení ručníků

10 Kč

(za 1 kus)

Základní úklid nad rámec úklidu zdarma
apartmán 1kk

200 Kč

apartmán 2kk

300 Kč

(tj. častěji než 2x za měsíc)

Pro snadnější objednání je možno použít objednávkový formulář na další straně.

Děkujeme Vám za spolupráci.
Apartmány Fabrika

Formulář pro objednání úklidu v apartmánu
Číslo apartmánu:
Kontakt na Vás (telefon nebo email):

Objednávám následující službu:
Nadstandardní úklid

V případě zájmu
prosím zaškrtněte

Počet ks

Zakřížkujte prosím v
případě zájmu

Poznámka

Poznámka

mytí oken v 1kk
mytí oken v 2kk
mytí ledničky a mrazáku
praní povlečení (1 sada)
žehlení povlečení (1 sada)
praní ručníků
žehlení ručníků
ostatní žehlení

Základní úklid nad rámec
úklidu zdarma
apartmán 1kk
apartmán 2kk

Upřesnění data a přibližného času pro úklid
(Úklidový servis je k dispozici v době od 14:00 do 18:00)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
V případě praní nebo žehlení nechte prosím požadované textilie v chodbě za dveřmi Vašeho
apartmánu, budou vyzvednuty v pracovní době úklidové služby. Děkujeme.

