ÚKLIDOVÝ SERVIS
Nabízíme pravidelné i jednorázové úklidy bytů. Úklidový servis, si prosím objednávejte na
recepci (tel.: 725 530 355, e-mail recepce@albertov.eu nebo osobně). Platby přijímáme
v hotovosti, a to vždy před provedením úklidu.
Základní úklid domácnosti zahrnuje vysávání a mytí podlah, vysávání koberců, stírání
prachu, stlaní postelí, úklid koupelny a WC, vynesení odpadků. Lze si též zvolit úklid
nadstandardní. V případě stornování méně než 2 dny předem bude účtována plná cena
úklidové služby.

CENÍK
Základní úklid
1kk

360,-Kč (max. 90 min)

3kk

720,-Kč (max. 150 min)

2kk

520,-Kč (max. 120 min)

4kk

870,-Kč (max. 180 min)

Nadstandardní úklid
praní povlečení a ručníků 21% DPH

200,- Kč / byt pro 2os. 300,-Kč / pro 4os.

mytí lednice a mrazáku

200,-Kč

mytí mikrovlnky a trouby

200,-Kč

čištění malého balkonu do 5 m2

310,-Kč / dlaždice, nábytek, skla nebo parapet

čištění velkého balkonu nad 5 m2

620,-Kč / dlaždice, nábytek, skla nebo parapet

žehlení 1 hod. 21% DPH

300,-Kč

Mytí oken

vč. praní záclon a závěsů

Čištění koberců

Nezahrnuje mytí skel na balkóně

2kk

310,- Kč

1kk

460,- Kč

3kk

620,- Kč

2kk

720,- Kč

4kk

920,- Kč

3kk

920,- Kč

4kk

1.020,- Kč

CTR Albertov a.s., Na Slupi 2102/2b, 120 00 Praha 2, DIČ: CZ 63998947
Platnost ceníku od 25.2.2020
Ceny jsou uvedeny včetně DPH / Změna ceny vyhrazena

CLEANING SERVICE
We offer regular and one-time cleaning apartments. You can order clearing service at our
reception desk (phone:725 530 355, e-mail recepce@albertov.eu or personally). We accept
the payments in cash, always in advance before process of cleaning service. The basic
cleaning service includes vacuuming and washing floors, vacuuming carpets, dusting, making
beds, cleaning bathrooms and toilets, taking out trash bins. You can also order an extra
cleaning.
In case of cancelation less than 2 days before will be charge full price of cleaning service.

PRICE LIST
Basic cleaning
1kk

360 CZK (max. 90 min)

3kk

720 CZK (max. 150 min)

2kk

520 CZK (max. 120 min)

4kk

870 CZK (max. 180 min)

Extra cleaning
washing sheets and towels 21% VAT

200 CZK / Apt. for 2

washing fridge and freezer

200 CZK

washing microwave and oven

200 CZK

cleaning small balcony up to 5 sq

310 CZK / tiles, furniture, glass or windowsill

cleaning big balcony from 5 sq

620 CZK / tiles, furniture, glass or windowsill

ironing 1 hour 21% VAT

300 CZK

Washing windows

incl. curtains washing

Does not include washing of balcony glass

1kk
2kk
3kk
4kk

460 CZK
720 CZK
920 CZK
1.020 CZK

300 CZK / Apt. for 4

Cleaning carpets
2kk

310 CZK

3kk

620 CZK

4kk

920 CZK

CTR Albertov a.s., Na Slupi 2102/2b, 120 00 Praha 2, VAT ID: CZ 63998947
Price list is valid from od 25.2.2020
VAT included / Price changes reserved

