FLYTTSTÄDNING
KÖK
Rengöring av spisens ovansida
Rengöring av kokplattorna, även kanterna samt kakelväggar
Drar ut spisen och rengör sidor, golvet och väggen
Rengöring av spisfläkt, kåpa och filter
Rengöring av ugnen och värmeskåp/mikrovågsugn inuti (dock ej värmeslingorna)
Rengöring av plåtar och galler
Kyl och frys torka rent utvändigt och invändigt
(för rengöring bakom åligger det kunden att dra ut dessa vitvaror)
Tvätta diskbänk, vask, vattenblandare, arbetsytor, skärbräda och kakelväggar, rengör utrymmet under diskbänk.
Diskmaskin rengöres utvändigt
Torka alla skåp ut- och invändigt

BADRUM
Rengöring/avkalkning av ut- och insida av toalett
Avtorkning av alla rör
Rengöring av badkaret
Lyfta upp fronten och grundstäda under
Torka kakelväggar/fuktorka målade vägar
Lättare avkalkning av kakel i duschutrymme
Skura/fukttorka golv
Rensa golvbrunn
Torka ut och invändigt badrumsskåp och speglar
Torka av ventiler

VARDAGSRUM / SOVRUM / KÖK + ÖVRIGA YTOR
Putsa alla fönster, in och utsida och mellan glaset + persienner
Rengöring av alla snickerier & fönsterbänkar
Dammsugning av alla persienner
Dammsugning av väggar
Torka och rengöra alla element
Våttorka alla golven
Torka alla innerdörrar
Torka alla skåp och garderober, ut- och invändigt, även ovanpå.
Torka ytorna omkring eluttag och strömbrytare
Torka av lampor
Rengöring av golvlister
Rengöring av tvättmaskin (inkl. facken) och torktumlare utvändigt (ej filter).
Viktigt att komma ihåg!
Fläckborttagning utförs på väggar (som inte skadar tapet eller målarfärg). Tvätt av väggar ingår ej.
Flyttstädning inkluderar städning inomhus, ej detaljer utomhus som fönsterbleck, mm. Balkongen ingår i städningen /ej
inglasad eller halvinglasad balkong/
Finns önskemål om städning bakom kyl/frys så kan vi utföra det men kunden måste själv dra ut kylen och frysen för åtkomst
av städning.
Vid städning bakom eller under tvättmaskin/torktumlare se till att dra ut dessa vitvaror för åtkomst. Se till så att kablar och
rör ej hindrar åtkomst. Vi ansvarar inte för eventuella skador som uppstår vid en förskjutning av dessa vitvaror.
Rengöring av värmeslingorna i ugn och värmeskåp ingår ej.
OBS! Avfrostning ingår ej utan utföres av kunden själv så vi har åtkomst för rengöring av frysen.
Vi utför rensning av golvbrunnarna i badrum, dusch och tvättstuga, dock ingår ej rensning av vattenlås i badrum,
duschutrymmen och kök.
Rensning av vattenlås kostar 600 kr (300 kr efter rutavdraget) per lägenhet /hus.
Täck papper tas alltid bort om kunden inte meddelar annat.
Eventuell avbokning måste ske senast 1 dag innan uppdragets fastställda datum.
En kvalitetsgaranti träder i kraft vid eventuella brister inom flyttstädningsspecifikationens ramar vilket innebär att vi åtgärdar
snarast eller senast inom 12 timmar från att vi har blivit underrättade, vilket ska ske innan köparen har påbörjat inflyttning .
Garantin gäller både säljare och köpare.
Befrielsegrunder
Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande:
1. Om ytor som skall rengöras ej är frilagda och inget annat är överenskommet.
2. Ev. nedsmutsning av hantverkare eller andra personer som har haft tillgång till objektet efter att städning har utförts.
3. Grov nedsmutsning, nedslitning och förhårdnade fettansamlingar där de starkaste miljövänliga rengöringsmedel inte har
effekt,
exempelvis avflagnande fönsterkarmar och fettansamlingar på köksfläkt.
4. Nedslitna ytor där städning förstör ytskiktet, exv. avflagnande fönsterkarmar.
5. Vid ev. reklamation kan Milka städ och flytt AB ej göras betalningsskyldig om kunden själv har åtgärdat innan kontakt har
tagits med Milka städ och flytt AB. Vi erbjuder alltid en nöjd-kund garanti.

