Príloha č.4
Objednávka nadštandardných opakovaných služieb

NADŠTANDARDNÉ OPAKOVANÉ SLUŽBY

Popis služby

1. V čase neprítomnosti majiteľa a v pripade narusenia objektu výjazd na vilku, RD

Výjazd na vilku,RD, kontrola aktuálneho stavu, jeho zabezpečenia,písomná
informácia pre majiteľa v čase jeho neprítomnosti
Odstránenie prachu zo všetkých častí nábytku,otvorených políc,vodorovných
plôch,vysávanie a umývanie podláh,doleštenie všetkých presklených
plôch.Umytie vstupnej časti a móla.Dezinfekcia a vyčistenie kúpeľní a
toalliet, doleštenie batérií a zrkadiel, vyčistenie odtokov od nečistôt.Umytie
kuchynskej linky z vonkajšej strany, vyčistenie drezu a odtoku. Vyčistenie
chladničky a spotrebičov podľa potreby. Vyčistenie krbovej vložky roštu,presklenných častí. Vyčietenie vchodových dverí. V cene sú zahrnuté aj
použité čistiace prostriedky.

2. Pravidelné upratanie vilky, /2 x mesačne/

3. Pravidelné umývanie okien a žalúzii vo vilke
4. Pravidelné upratanie rodinného domu, /2 x mesačne/

5. Pravidelné umývanie okien a žalúzii v RD
6. Pravidelné hnojenie trávnika / 1 x mesačne /
7. Pravidelne čistenie vonkajších spevnených plôch a chodníkov

Objednávam

Umývanie okien a rámov okien, očistenie žaluzii od prachu, v cene sú
zahrnuté čistiace prostriedky
Odstránenie prachu zo všetkých častí nábytku,otvorených políc,vodorovných
plôch,vysávanie a umývanie podláh,doleštenie všetkých presklených
plôch.Umytie vstupnej časti a móla.Dezinfekcia a vyčistenie kúpeľní a
toalliet, doleštenie batérií a zrkadiel, vyčistenie odtokov od nečistôt.Umytie
kuchynskej linky z vonkajšej strany, vyčistenie drezu a odtoku. Vyčistenie
chladničky a spotrebičov podľa potreby. Vyčistenie krbovej vložky roštu,presklenných častí. Vyčistenie vchodových dverí. V cene sú zahrnuté aj
použité čistiace prostriedky.
Umývanie okien a rámov okien, očistenie žaluzii od prachu, v cene sú
zahrnuté čistiace prostriedky
Pravidelné hnojenie trávnika 1 x mesačne počas mesiacov apríl - september, v
cene je zahrnuté aj použité hnojivo
Pravidelné čistenie spevnených plôch, chodníkov a našľapných kameňov
vysokotlakým postrekom vodou 1 x mesačne v mesiacoch marec - október

8. Pravidelný servis klimatizácie vo vilke/ 1 x ročne /

Servis zahŕňa kontrolu elektroinštalácie,mechanických častí. Vnútorná
jednotka - kontrolu a čistenie filtrov, kontrola odtoku kondenzátu,
kondenzačných čerpadiel. Vonkajšia jednotka - kontrola a čistenie
výmenníkov tlakom vody, kontrola tlaku chladiva,očistenie čistiacim
prostriedkom.

9. Čistenie a revízia krbového komína / 1 x ročne /

1 x ročne prečistenie komína a písomné potvrdenie o vykonanej revízii v
prípade potreby

Poznámka:
1. Potvrdením slovom ÁNO alebo NIE v príslušnom riadku a následne dole podpisom
zaväzne objednávate ponúkané Opakované nadštandardné služby v zmysle aktuálneho
cenníka, ktorý je prílohou Rámcovej zmluvy a zároven je umiestnený na našej web stránke
2. Ku všetkým cenám nadštandardných služieb bude pripočítaná daň podľa platných zákonov
3. Všetky opakované nadštandardné služby budú vykonávané pravidelne v rovnaký deň podľa
dohody medzi objenávateľom a poskytovateľom

Neobjednávam

Vlastník:

Podpis:

Golf Residence Senica, a.s.

