KOTITYÖPALVELU HINNASTO 1.1.2019 ALKAEN PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
(hinnat sisältävät arvonlisäveron)
Alue 1: Helsinki
Sopimussiivous/viikkosiivous (kohteet 3 tuntia tai yli):







arkisin ma-pe
klo 08.00-18.00
arkisin ma-pe
klo 18.00-21.00
arkisin ma-pe
klo 21.00-08.00
lauantaisin
klo 08.00-18.00
sunnuntaisin
klo 08.00-18.00
muina ajankohtina sopimuksen mukaan

38,00 €/tunti/henkilö
48,00 €/tunti/henkilö
58,00 €/tunti/henkilö
58,00 €/tunti/henkilö
68,00 €/tunti/henkilö




ikkunoiden pesu
muut lisätyöt

+15%
2,80 €/työ

tuntihinta korotettuna

esim: mattojen tamppaus, vuodevaatteiden vaihto,
saunan pesu sekä muut vastaavat työt

Sopimussiivous/viikkosiivous (kohteet alle 3 tuntia):







arkisin ma-pe
klo 08.00-18.00
arkisin ma-pe
klo 18.00-21.00
arkisin ma-pe
klo 21.00-08.00
lauantaisin
klo 08.00-18.00
sunnuntaisin
klo 08.00-18.00
muina ajankohtina sopimuksen mukaan

48,00 €/tunti/henkilö
58,00 €/tunti/henkilö
68,00 €/tunti/henkilö
68,00 €/tunti/henkilö
78,00 €/tunti/henkilö




ikkunoiden pesu
muut lisätyöt

+15%
2,80 €/työ

tuntihinta korotettuna

esim: mattojen tamppaus, vuodevaatteiden vaihto,
saunan pesu sekä muut vastaavat työt

Alue 2 : Espoo, Kauniainen ja Vantaa


Alue 1:den hinnat 15% korotettuna.

Muut veloitukset




Mikäli työ suoritetaan asiakkaan määrittelemänä ajankohtana korotetaan tuntiveloitusta 10%.
Sopimussiivoukset harvemmin kuin kerran (1) kuukaudessa, korotetaan tuntiveloitusta 10%.
Joulusiivous ajalla 15.12 – 24.12, tuntihinta korotettuna 10%.

Kertaluontoiset työt:



arkisin ma-pe
klo 08.00-18.00
Muina ajankohtina sopimuksen mukaan

Siivouspalvelu Haukka Oy
Kirkkoveneentie 10
06150 Porvoo

Puhelin

49,00 €/tunti/henkilö

Sähköposti
etunimisukunimi@siivoushaukat.fi

www.siivoushaukat.fi
Y-tunnus 2606728-9
Kotipaikka Porvoo

Siivousväline/-aine veloitus



Käytämme asiakkaan siivousaineita ja -välineitä.
Mikäli työ suoritetaan Siivouspalvelu Haukan siivousaineilla ja/tai -välineillä veloitamme 20 €/siivouskerta
(veloitus kattaa välineiden huollon ja puhdistuksen).

Toimitamme tilauksesta siivousvälineitä ja -aineita. Hinnat ovat noin vähittäiskaupan hintoja.

Minimityöaika


Minimityöaika on sopimusasiakkaille 2 tuntia ja kerta-asiakkaille 3 tuntia kerrallaan.

Peruutukset ja muutokset




Peruutukset tulee tehdä viimeistään kaksi (2) työpäivää ennen sovittua käyntipäivää.
Peruutuksista yksi (1) työpäivä ennen sovittua käyntipäivää veloitetaan yhden tunnin hinta.
Käyntipäivänä tehdyistä peruutuksista veloitetaan täysi hinta.

Laskutus



Sopimussiivoukset laskutetaan kaksi kertaa kuukaudessa jälkikäteen, kuukauden 15 pv ja viimeinen pv.
Kertaluontoiset työt veloitetaan heti työn suorituksen jälkeen.
Huomautusmaksu laskusta on 5,00 € (alv 24%).

Siivouspalvelu Haukka Oy
Kirkkoveneentie 10
06150 Porvoo

Puhelin

Sähköposti
etunimisukunimi@siivoushaukat.fi

www.siivoushaukat.fi
Y-tunnus 2606728-9
Kotipaikka Porvoo

