
Flyttstäd
Till Er Som Precis Flyttat Ut 
Vid en försäljning ligger ansvaret hos er som lämnar bostaden att 
utföra en korrekt flyttstädning. Vi på Sisjön Städservice vill förenkla 
er flytt genom att göra denna flyttstädning enligt Mäklarsamfundets 
rekom mendationer. Vi ger er full garanti på det utförda arbetet – och 
om en anmärkning, mot förmodan, skulle uppkomma så sköter vi 
kommunikationen med köparen eller den nya hyresgästen åt er. Vi vill 
att ni istället lägger fokus på ert nya spännande hem som ni precis flyttat 
till. Det är ni värda. Lycka till i er nya bostad. 

Till Er Som Precis Flyttat In 
Om ni som nyinflyttad till denna bostad skulle ha anmärkningar på 
flyttstädningen, ska dessa anmälas skriftligen med bilder, senast 48 
timmar räknat från tillträdesdagen. Timmarna mellan 48 timmar och 
upp till en vecka kan komma att internutredas mellan Sisjön Städservice 
och er som inflyttad. Anmälningar som rapporteras senare an en vecka 
efter inflyttningsdagen kommer inte att beaktas. Ha i åtanke att ju 
senare en anmälan utförs av er, desto svårare blir det att fastställa vem 
som bär ansvaret. 

Var kundtjänst finns här för att hjälpa er från måndag till fredag mellan 
08.00-17.00 på telefonnummer 031 - 79 79 667. Det går ocksa bra att 
skicka e-post till info@sisjonstad.se. Vi har också en chattfunktion pa vår 
Facebook-sida: www.facebook.com/sisjonstad fram till 23:00 på vardagar.

• “Nolla damm” i samtliga rum
• Dammsugning
• Våttorkning av fria ytor
• Dammtorkning av svårtillgängliga ytor
• Innerdörrar
• Golvlister
• Taklister
• Foder på fönster/dörrar
• Fönsterputs lnsida/utsida
• Diskbänk, hoar och blandare
• Dörrar
• Köksskåp in- och utvändigt
• Spis in- och utvändigt
• Micro in- och utvändigt
• Vitvaror in- och utvändigt
• Bänkar och bord
• Kommod och toalett
• Brunnar/ avlopp
• Vattenlås
• Duschväggar/badkar
• Badrumsmöbler in- och utvändigt
• Speglar
• Kakelväggar

Vi utför en komplett flyttstädning enligt  
Mäklarsamfundets riktlinjer.

Till er som  flyttat, in eller ut,  erbjuder vi er just nu 10% rabatt 
de tre första månaderna  på regelbunden städning. 
Om vi är verksamma i området som ni flyttat till.
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vad ingår i flyttstäd

INFLYTTNINGSPRESENT 

10% rabatt 



Vi tror på en nära kommunikativ kvalitetsrelation mellan 
oss och er som våra kunder. Att vi bygger broar på 
en grund av trygghet och säkerhet. Vi vill förenkla er 
vardag genom att förse er med kvalitetsresultat och god 
kommunikation. Vi driver en seriös verksamhet med både 
Kollektivavtal och Ansvarsförsäkring.

RUT
Kunden faktureras kostnaden efter RUT-avdrag, 
inklusive moms. Det eller dem personnummer som 
uppges kommer att användas for RUT-avdraget. Vi 
förbehåller oss rätten att fakturera återstående belopp, 
motsvarande skattereduktionen, om begäran från 
Skatteverket skulle avslås.

Vi vill alltid minska var 
miljöpåverkan 
Vi påverkar vara kunder att välja miljövänliga material 
och skapar på detta sätt en positiv miljöpåverkan. Vi 
följer rådande miljölagstiftning, de lokala föreskrifterna 

och ser till att all personal vet vad detta innebär i vårt 
dagliga arbete genom fortlöpande utbildning och interna 
informations flöden. Samtliga medarbetare ska på 
kontinuerlig basis vara reflekterande och uppdaterade 
kring alla de rutiner som upprättats, för att vi tillsammans 
varaktigt ska kunna mäta vår miljöpåverkan.

företagskunder
Vi har också företagskunder, som är allt från butiker på 
A-lägen med stor genomströmning av kunder där det 
krävs dagligt underhåll - till mindre kontor som vill börja 
arbetsdagen vid ett nystädat skrivbord. Genom våra 
digitaltstyrda schemaläggningar är vi mycket flexibla och 
kommunikativa. 

Kundservice
Vår växel och kundservicemottagning är tillgänglig alla 
vardagar mellan 08:00-17:00. Allt för att skapa enkelhet 
genom kvalitet och kommunikation. Det går också bra att 
chatta med oss direkt på vår hem- eller Facebooksida, 
fram till 23:00 på vardagar.

Sisjön Städservice 
Sisjön Städservice erbjuder tjänster för dig som behöver regelbunden städhjälp eller 
städning vid enstaka tillfällen. När ni kommer hem, så vill vi att ni kommer hem till 
ett välstädat hem. Vårt jobb är att ge er mer fritid, helt enkelt. Det är ni värda. 
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