REGULAMIN USŁUG SPRZĄTANIA OFFICE CLEAN

I. W RAMACH USŁUGI OTRZYMUJESZ
Profesjonalną Usługę Sprzątania przez cały okres trwania zobowiązania,
e-Faktura - wystawianie faktur w formie elektronicznej,
Możliwość rozwiązania umowy w okresie 60 dni od daty jej zawarcia bez obowiązku zwrotu ulg.

•
•
•

II. TWOJE OPŁATY
Opłaty dla Uczestników:
1.

2.

Opłaty abonamentowe – miesięczne opłaty:
Częstotliwość
Usługa
usługi

Ilość usług
w miesiącu

Czas trwania usługi

Miesięczne opłaty w Promocji

Office Clean
BASIC

1 raz w tygodniu

4

Do 2 godzin

Miesięczna opłata abonamentowa z tytułu świadczenia Usługi Sprzątania Office Clean
Basic w wysokości 240,00 zł netto (słownie: dwieście czterdzieści złotych netto)

Office Clean
STANDARD

2 razy w tygodniu

8

Do 2 godzin

Miesięczna opłata abonamentowa z tytułu świadczenia Usługi Sprzątania Office Clean
Standard w wysokości 480,00 zł netto (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych netto)

Office Clean
ACTIVE

3 razy w tygodniu

12

Do 2 godzin

Miesięczna opłata abonamentowa z tytułu świadczenia Usługi Sprzątania Office Clean
Aktive w wysokości 720,00 zł netto (słownie: siedemset dwadzieścia złotych netto)

Opłata za Miesięczny Pakiet Chemiczny Środków Czystości
Zawartość Pakietu Chemicznego:

Cena
Zakup raz w miesiącu lub raz na dwa miesiące pakietu
chemicznego środków czystości w cenie 33,97
zł netto** (słownie: trzydzieści trzy złote
dziewięćdziesiąt siedem gr netto)

CLINEX WOOD & PANEL 1 litr
CLINEX W3 ACTIVE PLUS 1 litr
FORLUX WINDOW CLEANER 0,5 litra
CLINEX TABLE 1 litr
ZMYWAK 5 sztuk
Ścierka z mikrofazy niebieska 30x30cm

** Cena nie zawiera kosztów przesyłki kurierskiej do Zamawiającego.
Koszt przesyłki to 10 zł netto i jest automatycznie doliczany do
faktury VAT za usługę miesięczną pakietu Office Clean,.

3.

Ściereczka LINTEO do podłogi 60x50cm

Opłata za usługi dodatkowe:
Usługa
Zakup kompletnego zestawu do mopowania VILEDA

Dodatkowe opłaty w Promocji
77,00 zł netto / szt. *

Zakup odkurzacza ZELMER

190 zł netto / szt. *

Zakup dodatkowego sprzątania w pakiecie
Office Clean BASIC
Zakup dodatkowego sprzątania w pakiecie
Office Clean STANDARD
Zakup dodatkowego sprzątania w pakiecie
Office Clean AKTIVE
Zakup prania wykładziny w biurze do 100 m2

60,00 zł netto / 1 usługa
60,00 zł netto / 1 usługa
60,00 zł netto / 1 usługa
299,00 zł netto

Zakup prania wykładziny w biurze od 100 m2 do 200 m2

499 zł netto

Zakup mycia okien (strona wewnętrzna) w biurze do 100 m2

149,00 zł netto

Zakup mycia (strona wewnętrzna) okien w biurze od 100 m2
do 200 m2

299 zł netto
** Cena nie zawiera kosztów przesyłki kurierskiej do Zamawiającego. Koszt przesyłki to 10 zł netto i jest automatycznie doliczany do faktury VAT.

III. ZAKRES USŁUGI
Usługa

Częstotliwość usługi
1 raz w tygodniu

Ilość usług w
miesiącu
4

2 razy w tygodniu

8

3 razy w tygodniu

12

Office Clean BASIC
Office Clean STANDARD

Office Clean AKTIVE

Promocyjny zakres usługi
ü

odkurzanie wykładzin i mopowanie podłóg

ü

sprzątanie i dezynfekcja toalet

ü

mycie podłogi i powierzchni zmywalnych w kuchni

ü

ścieranie widocznych kurzy z dostępnych powierzchni

ü

wyrzucenie śmieci z wymianą worków **

** Worki na śmieci zapewnia Klient.
IV. DEFINICJE
1.

3.

Organizator HOJO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 25, 02-768 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348942,
NIP: 951-230-36-88, Regon: 142227771
Klient Biznesowy – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność́ prawną - wykonująca we własnym imieniu
działalność́ gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
Regulamin - Regulamin Świadczenia Usług Sprzątania przez HOJO Sp. z o.o.

1.

Przystępując do Promocji Uczestnik Promocji wyraża zgodę̨ na wystawianie faktur za usługi świadczone przez Organizatora Promocji w formie elektronicznej.

2.

VII. FAKTURY ELEKTRONICZNE

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2017 roku

ZAMAWIAJĄCY
/podpis i pieczęć/

