
Cennik  Usług Firmy Sprzątającej  Angela Shine 

Sprzątanie ,mycie i pranie na Terenie Krakowa ( nie dot.stref) dojazd GRATIS.

Dojazd poza granicami Miasta 1,50 km.

Okna myjemy max do 3 m wysokości. 

Minimalny koszt wykonania usługi wynosi 120 złoty.

Pracujemy od poniedziałku do piątku ,  biuro czynne  od poniedziałku do piątku   w 

godzinach od 9 do 17.

Po  godzinie 17 prosimy o kontakt na emaila .

Sprzątanie w sobotę  liczone jest dodatkowo 50 % od ceny ( usługi , pakietów).

Nie pracujemy w niedzielę ani Święta . Jeżeli Państwo  chcą skorzystać z ekspresowej 

usługi ( na już) .Do podanych cen należy doliczyć 100% ceny od danej usługi  Niezależnie 

czy to sprzątanie w pakietach , sprzątanie biur , usługa prania lub mycia okien  .

Jeżeli nocne sprzątanie tj. od 22 do 6 rano lub Niedzielę doliczamy 100% ceny poniższego 

cennika z wybranej usługi 

Sprzątanie po remoncie , wynajmie, wyprowadzce oraz usługa prania ( dywanów, 

wykładzin, tapicerek samochodowych oraz podbitek  ) wyceniane indywidualnie dla 

każdego klienta .

Pierwsze sprzątanie z pakietu plus 50% ceny .

Powyżej 130 m2 sprzątanie liczone na godziny . Przy nieregularnym sprzątaniu lub 

pierwszy raz koszt 45 zł na godzinę , przy regularnym 40 zł na godzinę  

W przypadku sprzątania mieszkań, domów , usług prania lub mycia okien  prosimy o 

wysłanie na emaila  :

1. Wysłanie rzutu lokalu / mieszkania / domu/ w celu zweryfikowania poprawnej  

wielkości  podanych metrów kwadratowych. Oraz podanie wybranego pakietu 

2.  Wysłanie zdjęć okien ( każde okno jest inne ) w celu przygotowania oferty.

3. Wysłanie metrów dywanu lub wykładziny  plus zdjęcie oraz czy długi włos czy krótki

czy syntetyk , wełniany , ręcznie tkany . Ułatwi nam to dobrać odpowiedni środek i 

przygotować ofertę.

4. Wysłanie zdjęć kanapy, narożnika lub rzeczy którą chcą Państwo doczyścić lub 

wyprać. 



Oferujemy wysokiej jakości usługi , profesjonalne środki czystości firm : Nanotech z 

cząsteczkami srebra , Kleen , Buzil , Karcher,

Tą samą osobę  sprzątającą dla cyklicznych zamówień .

Proponujemy pakiety naszych usług ( Standard , Premium  )

Dodatkowe usługi nie wymienione w pakietach typu : (układanie w szafach , posłanie 
łóżka , podlewanie kwiatów, mycie barierek na balkonie lub oszkleń, listew 
przypodłogowych/ sokoliki , itp.) płatne dodatkowo 29 zł na 
godzinę po przekroczeniu 10 minut .( nie dotyczy mycia lodówki , 
piekarnika,kominka,okapu, mycia okien  ).

W okresie zimowym od  połowy listopada do marca  nie wykonujemy usługi mycia 
okien .

Usługę prania wykonujemy od maja do października . Jeżeli Posiadają Państwo 
ogrzewanie podłogowe lub gorąco w domu usługę prania możemy wykonać z 
wyłączeniem prania materaca lub tapicerki samochodowej. 

W okresie zimowym nie myjemy tarasu ani balkonu usługa jest tańsza o 10 zł ( pakiet 
Premium  )

Jeżeli chodzi o ciężkie rzeczy bądź odsuwanie mebli leży to po stronie klienta . My nic 
nie odsuwamy ani nie przesuwamy . Jeżeli klient chce wspólnie  z nami coś odsunąć 
dodatkowa opłata 50 zł . 

Od każdego Nowego Klienta pobierana jest zaliczka w kwocie 100 zł .

W tytule zaliczki Proszę wpisać  zaliczka i kwota oraz termin umówionej usługi. 

Na podane konto firmowe wysłane w emailu .

Rezygnacja z usługi  najpóźniej 48 godzin przed wykonaniem pracy . W innym 
wypadku zaliczka przepada – szanujmy siebie i innych .

Jeżeli z naszej winy usługa nie zostanie wykonana , zwracamy zaliczkę .

W celu dodatkowych usług prosimy o kontakt na emaila .

Czas wyceny usług do 3 dni roboczych.



Promocje 

Rabat 5% na trzecią usługę !!!

Specjalnie z myślą o Państwie uruchomiliśmy specjalną promocję, jeżeli Państwo zamówią u
Nas trzy usługi od razu , na trzecią otrzymają Państwo 5% rabatu.

Oferujemy 5 % zniżki za polecenie nas nowym klientom i zrealizowanie tego klienta  (dotyczy 

jednorazowej usługi).

Promocje nie łączą się . 

Przy dłuższej współpracy gratisy od firmy  

Zatroszcz się o swój cenny czas . Nie trać go na sprzątanie – my się tym zajmiemy 


