Garden

House

Apartament

550€ / në vit

550€ / në vit

350€ / në vit

IMAGJINONI TË VINI NË NJË SHTËPI TË
MIRËMBAJTUR NË ÇDO DETAJE SI
BRENDA ASHTU EDHE JASHT-OBORRIN E
SAJ, DUKE DITUR SE NUK KENI
VENDOSUR NJË GISHT NË TË!
Mirmbajtja e oborrit
1.Kositja e kullosës
2.Hudhja e plehut arti cial
3.Spërkatja kundër barit të keq
4.Largimi i barit të keq
5.Mirmbajtje e gurëzve dekorativ
6.Mirmbajtja si dhe punimi i luleve
7.Larja e oborrit
8.Krasitja e trënda lave
9.Pastrimi i gjetheve
10.Paketa dimrore e oborrit ku përfshihen;
Pastrimi i oborrit, heqja e zorrëve nga oborri,
ndalja e ujit dhe kontrolli i oborrit.
11.Ruajtja e çelsave në kasafortë
12.Komunikim me klientin gjat orarit të punës
13.Raportimi i defekteve dhe gabimeve

GJENI SHTËPINË TUAJ ASHTU SIÇ E KENI
LËNË ME SHËRBIMET
QË OFROJMË.

1. Pastrim gjeneral para se të arini në shtëpi.
2. Pastrim pas largimit nga shtëpia
3. Kontroll mujor dhe pastrim sipas nevojës.
4. Raportim i defekteve\gabimeve (raportojm
çdo defekt ose gabim me foto dhe shkrim).
5. Mbulimi i mobiljeve dhe gjithckaje që është
e mundur brenda në shtepi.
6. Komunikim me klientet gjat gjith orarit të punës.
7. Ruajtja e celsave në kasaforte.
8. Paketë dimrore ku perfshihen; Ndalja e ujit,
hedhja e antifrizit në tualete, si dhe lëshimi i
nxemjes nëse klienti vjen në pushime dimrore.
www.SWAN.mk

KALONI MË SHUMË PUSHIMIN DUKE
SHËTITUR DHE VIZITUAR TË AFËRMIT
TUAJ, LËRENI SWAN TË KUJDESET PËR
ÇDO DETAJ TË SHTËPISE TUAJ.

MAX 100 m²
Pastrim gjeneral para se të arini në shtëpi.
2.Pastrim pas largimit nga shtëpia
3.Kontroll mujor dhe pastrim sipas nevojës.
4.Raportim i defekteve\gabimeve(raportojm
çdo defekt ose gabim me foto dhe shkrim).
5.Mbulimi i mobiljeve dhe gjithckaje që është
e mundur brenda në shtepi.
6.Komunikim me klientët gjat gjith orarit të punës.
7.Ruajtja e çelsave në kasafortë.
8.Pakete dimrore ku përfshihen; Ndalja e ujit,
hedhja e antifrizit në tualete, si dhe lëshimi i
nxemjes nëse klienti vjën në pushime dimrore.

1.Pastrimi i brendshëm i kuzhinës
2.Larja e tepihave dhe perdeve
3.Dehumi kuesi (largimi i lagështis)
4.Larja e fasadës
5.Largimi i urithave
6.Krasitja si dhe pastrimi i brendshem i
bredhave
7.Krasitja e drunjeve te ndryshëm
8.Heqja e borës
9.Rimbjellja e kullosës

ekstra paket

www.SWAN.mk

+389 72 209 100
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