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Áraink
Letölthető árlistánk segítségével biztosabb helyre teheti elérhetőségünket, és amikor szüksége
van professzionális takarításra, vagy szőnyegtisztításra, akkor elég elővennie és
elérhetőségeink egyikén kapcsolatba lépnie velünk. Árlistánk visszavonásig érvényes.
És mi, MEGOLDJUK a PROBLÉMÁJÁT.
Nézzük először a magyar piacon fellelhető átlagárakat, hogy könnyebben hozhasson döntést
és megnyugvással léphessen kapcsolatba velünk.
A konkurencia árai:
Ezeket mi elutasítjuk!
Szőnyegtisztítás:

990 Ft – 2990 Ft (tartalmazza az ÁFA összegét)

Takarítás:
lakás – háztakarítás:

1400.- Ft –tól 2900.- Ft-ig + ÁFA / óra;
6000.- Ft –tól 12000.- Ft-ig + ÁFA / alkalom

napi irodatakarítás:

12.- Ft – 25.- Ft + ÁFA / nm / alkalom

nagytakarítás:

220.- Ft – 350.- Ft + ÁFA / nm / alkalom

A mi áraink, melyek garantáltan versenyképesek:
Nincs kiszállási díj, és egyéb rejtett költség és az ÁFA összegét is tartalmazzák!

Tekintse meg ajánlatainkat: www.szonyegtisztitas.co.hu/ajanlatunk.html
Szőnyegtisztítás:
♦ Magánszemélyeknek:
.1. Óradíjban:

650.- Ft – 1500.- Ft / nm / alkalom
1600.- Ft / óra

♦ Közületeknek:
.1. Óradíjban:

750.-Ft – 1000.- Ft / nm / alkalom
1800.- Ft / óra

Takarítás:
♦ Magánszemélyeknek, lakás-, háztakarítás: 1300.- Ft – 2500.- Ft / óra
.1. 4000.- Ft – 9000.- Ft / alkalom

Természetesen meg kell jegyezni a korrektség kedvéért, hogy a takarítási szolgáltatást tekintve, ezek irányadó árak mind
konkurenseinknél, mind pedig nálunk, azonban jó eséllyel lehet tartani magunkat ehhez, vagy egy általány díjban – melyet a
helyszín felmérése után és az ügyféllel egyeztetve alakítunk ki – állapodunk meg.
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♦ Közületeknek, napi irodatakarítás: 10.- Ft – 18.- Ft / nm / alkalom
♦ Nagytakarítás:

150.- Ft – 280.- Ft / nm / alkalom

Engedje meg, hogy ismét figyelmébe ajánljam példánkat, a takarítási áraink
kalkulálását szemléltetve.
Takarítást végzünk egy 513 nm alapterületű irodában. Ennek a takarítási ára a fenti árjegyzék
alapján minimum, 5130.- Ft / alkalom lenne. Minden munkanap igénylik a takarítást, így a
havi költsége összesen, 21 munkanappal számolva 107’730.- Ft lenne áfával. Mivel kiegészítő
szolgáltatáskén mosogatást is igényeltek a takarítás mellé, ezért a minimum összeggel nem
lehet számolni, de a példa még így is látványos árkülönbözetet mutat.
Mi ezt, egyeztetve az ügyféllel havonta bruttó, 70’000.- Ft – ért elvállaltuk és sikeresen
együttműködve immáron 3. éve végezzük minőségi takarítási szolgáltatásunkat.
Bízom benne áraink szimpatikusak Önnek és a példa segítségével könnyebben megérti, hogy
hogyan is képezzük árainkat.
Várjuk tisztelt megkeresését!

Természetesen meg kell jegyezni a korrektség kedvéért, hogy a takarítási szolgáltatást tekintve, ezek irányadó árak mind
konkurenseinknél, mind pedig nálunk, azonban jó eséllyel lehet tartani magunkat ehhez, vagy egy általány díjban – melyet a
helyszín felmérése után és az ügyféllel egyeztetve alakítunk ki – állapodunk meg.

