PRISLISTA
HEMSTÄD

Underlätta din vardag och få mer tid över för vänner och familj.
Vi bokar in en kostnadsfri konsultation där vi gemensamt diskuterar ett upplägg som passar just
dina behov. Du väljer själv omfattningen av din städning och därmed styr du även kostnaden.

Pris:
190 kr/tim (Efter RUT-avdrag)
Prisexempel:
2-plans villa där vi dammtorkar, dammsuger, våttorkar samt städar
badrum och kök varannan vecka:
Ca 1140 kr/månad (Efter RUT-avdrag)
Vi erbjuder alla kunder en prova-på städning för halva priset (95 kr/tim) för att
fastställa tisdsåtgång och se till att vi är helt överens om uppdraget.

FLYTTSTÄD

En flytt kan vara påfrestande för de flesta, sen ska man dessutom städa!
Varför inte låta ett proffs fixa det?
Vi tittar alltid igenom våran noggrant framtagna checklista tillsammans och går igenom om det
är något särskilt. Sedan lämnar vi alltid garanti på våra jobb.

Pris:
40 kr/𝒎𝟐
(Efter RUT-avdrag)

Cleaniskt har städat hem och företagslokaler sedan 2007. Vårt mål är att skapa en ren och trevlig hem och arbetsmiljö där vi blir det
självklara valet för just dina städbehov. Välkommen till Cleaniskt, vi är din städpartner i Östersund!
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PRISLISTA
FÖNSTERPUTS
Ser du inte ur längre? Våra duktiga och certifierade fönsterputsare fixar det! Vi lämnar
alltid garanti på jobbet. Vi tar normalt betalt per timme men fastpris kan lämnas vid
önskemål.

Prisexempel:
3 rum och kök, tvåglasfönster putsade ut-och insidan samt mellan.
Ca 475 kr (Efter RUT-avdrag)

Pris:
190 kr/tim (Efter RUT-avdrag)

FÖRETAGSTJÄNSTER

Vi utför alla typer av tjänster till ditt företag såsom kontorsstäd och trappstädning.
Hör av er för kostnadsfri rådgivning och offert.

Riktpris:
(Efter RUT-avdrag)

304:- exkl. moms/tim
Behöver ni enstaka insatser på företaget? Ni kanske behöver hjälp med
fönsterputs eller en storstädning. Kontakta oss!

Välkommen att kontakta oss för
offert!
070-7007500
info@cleaniskt.se
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