Samarbetsavtal

Vi hjälper dig att flyttstäda
Att flyttstäda sin bostad är ett mödosamt och mycket tidskrävande arbete.
När du anlitar oss på Städarna i Norrköping kan du känna dig 100 % trygg i att
städningen av bostaden blir godkänd. Vi har alltid garanti att den inflyttande
godkänner städningen. Och framförallt - vi håller vad vi lovar!

Hur går det till?
För att ni ska få städningen så att det passar er planering bäst är det viktigt att ni
kontaktar oss så snart ni vet besiktningsdatumet för att boka in en tid.
Vi kommer överens om hur vi gör med nyckeln och går igenom om ni har några
speciella behov.
Ring oss på 011-12 22 78 eller mejla till norrkoping@stadarna.se för att boka en tid.
Våra telefontider är vardagar 07.00-16.00.
Vad ingår?
Våra flyttstädningar utförs enligt mäklarsamfundets rekommendationer för
flyttstädningar. Det betyder att samtliga ytor invändigt ingår i städningen. Allt ifrån
golvbrunnar, köksskåp och bakom element till rengöring av ugn och kylskåp städas.
Fönsterputsning ingår även det. Den tjänst ni egentligen köper av oss är att ni slipper
ansvaret helt och hållet för städningen och kan fokusera på ert nya hem medan vi tar
hand om er tidigare bostad.
Att tänka på
Om ni har andra ytor som ska städas som exempelvis uterum, garage eller vind.
Glöm då inte att meddela oss det per telefon. Om ni har behov av att exempelvis
tömma förråd eller liknande så kan vi även hjälpa er med det!
Vad kostar det?
Magnentus har ett avtalspris med Städarna och därför kan du köpa en flyttstäd med
10% rabatt. Ordinarie pris är: 0-50 m2 = 3200:-, 51-80 m2 = 3600:- 81-100 kostar = 4000 :och 40:-/m2 över det.
Alla priser är efter RUT-avdraget inklusive moms, inga övriga kostnader tillkommer.

Våra övriga tjänster
Vår vision är att ha branschens nöjdaste kunder och medarbetare
Med fullt engagemang hjälper vi varje månad ett tusental kunder med deras
städning! Vi har kollektivavtal och vi värnar lika mycket om en schysst anställning
för våra med- arbetare som att erbjuda våra kunder högsta kvalité i våra tjänster.
Alla priser är efter RUT-avdraget inklusive moms, inga övriga kostnader tillkommer.
Löpande Hemstäd
På hemstädning betalar du som kund ett fast månadspris beroende på hur stort
du bor. De med minst bostad kan ha 2 timmar varannan vecka om man bor i liten
lägenhet men den vanligaste tjänsten på Städarna är 3h varannan vecka.
Se aktuella priser och mer info på www.stadarna.se/hemstad.
Fönsterputs
Lägenhet kostar från 695 kronor och villa/radhus från 895 kr.
Kontakta oss så ger vi dig ett exakt pris.
Storstäd
En storstädning från Städarna kostar 250 kronor per timme och den minsta
debiteringen är 8 timmar. För att du som kund lättare ska kunna förmedla vad
som är viktigt i ditt hem kan du använda dig av vår beställningslista som du hittar
på städarna.se/storstad.
Kontakt
Städarna i Norrköping AB
Stohagsgatan 14
602 28 Norrköping
norrkoping@stadarna.se
www.stadarna.se/norrkoping
011 - 12 22 78

