Työ tehdään, mikäli muuta ei ole kirjallisesti erikseen
sovittu, asiakkaan siivousvälineillä ja -aineilla.
Asiakas vastaa siitä, että aineet ja tarvikkeet
ovat käytettävissä ja asianmukaisessa kunnossa.
Teemme kanssasi kirjallisen sopimuksen, jossa
käytännön asiat sovitaan. Saat oman siivoojan,
näin tiedät aina kenet päästät kotiisi.
Työntekijämme ovat vaitiolovelvollisia
asiakkaittensa asioista. Vaitiolovelvollisuus on
voimassa myös sopimuksen päätyttyä.

Kotisiivouspalvelut –
Woodfox Oy
Koti pysyy kunnossa, kun siitä
huolehditaan säännöllisesti. Ammattitaitoiset siivoojamme
pitävät kodistasi huolta silloinkin kun itse et ehdi
tai tiedät ajallesi olevan tärkeämpääkin
käyttöä kuin siivoaminen.

Palvelu laskutetaan siivousta
seuraavassa kuussa tai
sopimuksen mukaan.

Oman siivoojan hankkiminen on yllättävän edullista.
Saat siivoojan kotiisi kolmeksi tunniksi hintaan 75,00e
sisältäen alv 24 % ja lähimatkaveloitus 4e enintään 10 km

Ota Yhteyttä:
Veera Kankaanpää 040 - 740 1868
siivous@woodfox.fi

toimistoltamme. Kun kuulut säännölliseen rinkiin
(siivous vähintään kerran kahdessa kuukaudessa),
muita kuluja ei tule.

WoodFox Oy, Kauppaneliö 2
Y-tunnus 1869562-1
www.woodfox.fi

Siivouksesta
saat
kotitalousvähennyksen

Tavoitteenamme on pitkäaikainen asiakkuus,
jossa huolehdittavaksemme annettu koti ja siitä
vastaavat siivoojamme tulevat tutuiksi
keskenään. Näin asiat sujuvat luotettavasti ja
laadukkaasti!

Ylläpitosiivoukseen sisältyy:
Makuuhuoneet, olohuone sekä yleiset tilat
■
■
■
■

lattioiden ja mattojen imurointi
lattioiden nihkeäpyyhintä
ovien ja karmien pyyhintä
yleinen pölyjen pyyhintä

Wc-tilat
■
■
■
■
■

lattioiden ja mattojen imurointi
lattioiden nihkeäpyyhintä
wc-istuimen ja pesualtaan pesu
tasopintojen, hanan ja peilin pyyhintä
ovien ja karmien pyyhintä

Keittiö
■
■
■
■

lattioiden ja mattojen imurointi
lattioiden nihkeäpyyhintä
tasojen, altaiden ja hanojen pyyhintä
tahrojen pyyhintä ovista

Erikseen sovittavia töitä:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

mattojen tuuletus ja tamppaus
isojen peilipintojen puhdistus
kodinhoitohuoneen puhdistus
saunatilojen puhdistus
suihkutilojen puhdistus
vuodevaatteiden vaihtaminen
kaappien siivous
kirjahyllyn pölypuhdistus
uunin puhdistus
jääkaapin puhdistus
parvekkeen siivous
ikkunoiden pesu
lattioiden vahaus
silitys/mankelointi
vaatehuoneen siivoaminen ja järjestäminen

Lisäksi teemme esimerkiksi ikkunoiden pesua,
muuttosiivouksia tai perussiivouksia juhlapäiviä varten
tuntiveloituksella 25,00 e/tunti sopimuksen mukaan.

