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   Flyttstädmall 
 
Specifikt för kök 
 
· Rengöring in- och utsida av skåp, luckor och lådor. 
· Rengöring in- och utsida av ugn och spis, även bakom om den är utdragbar. 
· Rengöring av plåtskåp inklusive plåtar och galler. 
· Rengöring in och utsida av kyl och frys. 
· Rengöring av fläktskåp 
· Rengöring utsida av diskmaskin 
· Inbyggd micro rengörs på insida och utsida. 
· Rengöring av diskho, bänkar, väggar, kakel, socklar och fast belysning. 
 

Specifikt för toalett/badrum: 
 
· Rengöring av wc-stol, badkar(även under) handfat, duschkabin, kaklade väggar och golv. 
· Rengöring av badrumsskåp, spegel och belysning. 
· Rengöring av rör, element, ventiler och golvbrunn. 

 
Allmänt: 
 
· Dammtorkning av taklister, på och bakom element. 
· Dammtorkning och avfläckning av dörrar, dörrkarmar, golvlister, 
   ventilationsdon, eluttag och strömbrytare. 
· Rengöring in och utsida av fasta garderober och skåp, fasta armaturer och ventiler, 
   fönstersnickerier och fönsterbrädor. 
· Golv dammsugs och fuktmoppas 
· Fönster putsas på insida och utsida. Om fönstren är delningsvara putsas även emellan. 
· Öppen spis rengörs på utsidan 

 
Detta ingår inte i det fasta priset för flyttstädning: 
 
· Tvätt av persienner 
· Tvätt av tak och väggar 
· Avfrostning av frys 
· Städ av balkong och biytor såsom källare- och vindsförråd liksom garage.     
· Rengöring av vattenlås. 
· Rengöring av flyttbar micro. 
· Borttagning av spikar och krokar på väggar 
· Avfläckning på tapet 
· Bortforsling av kvarlämnade möbler och saker. 
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OBS! Vi tar inga resekostnader till och från ditt hem.  
 

- Reklamationer på utförd städning ska vara oss tillhanda senast 48 timmar efter 
               avslutad städning. 

- Material ingår ej i priset och tillkommer med 150:- inkl. moms eftersom det är ej avdragsgillt enligt 
Skatteverket. 

- Fönsterputs, moms, resekostnader ingår i priset. För inglasad balkong tillkommer det 150:- efter 
RUT-avdrag.  

- Röda dagar och helger tillkommer det inga extra avgifter.   
- Betalning sker alltid mot faktura 10 dagar netto. Faktureringsavgift tillkommer 29:- Normalt skickar 

vi fakturan i PDF-bilaga via mail, men det går även bra att skicka fakturan på posten, meddela till 
oss vilket leveranssätt passar dig bäst. Vid skattereduktion direkt på fakturan behöver vi ditt 
personnummer, fullständig adress där du är folkbokförd.  

- Nöjd-kund-garanti ges till alla våra kunder på samtliga städuppdrag, vi ser till att ni alltid ska vara 
nöjda till 100 %! 

Att tänka på: 

- Kyl och frys ska vara avfrostade vid tillträdet av flyttstädningen.  

Elefant Flytt & Express AB betalar ingen ersättning om kunden/köparen själv rättar till brister i städningen. 
Önskar du avboka flyttstädningen kontakta oss via mail/sms/telefon senast 24 timmar innan städuppdrag. 


