
Darujte sebe, alebo svojím blízkym niečo netradičné a pritom praktické. 
Upratovací servis SABATO Vám ponúka upratovanie podľa Vášho výberu.
Zvoľte si, či máte záujem o klasické krátke upratovanie bytu alebo domu,
či upratovanie spojené s umývaním okien, alebo kompletné upratovanie 
s tepovaním kobercov, sedačiek,  post. matracov, stoličiek...
Ponúkame Vám nasledovné balíčky služieb, ktoré môžeme prispôsobiť Vašim požiadavkám:

1 izbový byt - 6 hod. bez tepovania                                                            
2 izbový byt - 8 hod. bez tepovania                                                             
3 izbový byt - 10 hod. bez tepovania                                                           
3 izbový byt - 12 hod. bez tepovania                                                          
4 izbový byt - 14 hod. bez tepovania                                                          
4 izbový byt - 15 hod. bez tepovania                                                         

Ceny s DPH

53,00 €

70,00 €

87,00 €

105,00 €

122,00 €

130,50 €

Cenník je platný od 1.9. 2022

4 izbový byt - 15 hod. bez tepovania                                                         
Rod. dom - 16 hod. bez tepovania                                                           
Rod. dom - 20 hod. bez tepovania                                                            
Rod. dom - 28 hod. bez tepovania                                                            

Cena za tepovanie podľa cenníka

Doprava v Poprade 3,30 €, mimo Popradu 0,29 €/km

EXTRAKČNOU METÓDOU - sedačka

 - kreslo

- stolička 

  - posteľ

130,50 €

139,50 €

174,00 €
243,50 €

HAVARIJNÁ SLUŽBA - vysatie vody z kobercov po vytopení

9,80 €/hod

 1,18 € /m2 (min.23€)

2,70 €/ks

1,34 €/ks

3,48 €  /1miesto

5,40 €/1hodPOMOCNÉ DOČISŤOVANIE PAROU

1,30 €/m2

0,42 €/m2

0,99 €/m2

0,30 €/m2

0,60 €/m2

 3,40 €  /1miesto

CENNÍK PRE BYTY, DOMY, KANCELÁRIE, STAVBY 

/JEDNORÁZOVÉ UPRATOVANIE/
Ceny s DPH

UMYTIE OKIEN/ silné znečistenie - omietka, malta....

INÉ BEŽNÉ PRÁCE

0,99 €/m2

STROJOVÉ TEPOVANIE (ST) - koberec

0,59 €/m2

UMYTIE PODLAHY (drevo, laminát, plast, keramika) vrátane VYSATIA 

PRACHU

UMYTIE OKIEN/ nad 3 metre nad zemou

UMYTIE PODLAHY/ silné znečistenie - malty, lepidlá....

VYSÁVANIE KOBERCOV - silné znečistenie

VYSÁVANIE KOBERCOV 

RUČNÉ CHEMICKÉ DOČISŤOVANIE 6,25 €/1hod

DOPRAVA A POUŽITIE VYSOKÉHO REBRÍKA (jednorázovo) 9,80 €/deň

PRÁCA NA LEŠENÍ 9,80 €/hod.
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Ceny s DPH

198,96 €/mesiac

392,00 €/mesiac

589,00 €/mesiac

120,00 €/mesiac

236,00 €/mesiac

1,09 €/m2

27,80 €/ks

6,00 €/ks

0,89 €/m2

5,99 €/ks

2,10 €/ks

18,50 €/ks

13,95 €/ks

                                                      SANITA

WC komplet

WC MISA

OBKLADAČKY

VAŇA

1,20 €/m2

PRAVIDELNÉ UPRATOVANIE (domácnosti, firmy, 

stavby, záhrady)

SANITA - ČISTENIE PAROU /ničenie baktérií/

KÚPEĽŇA komplet

3x / týždeň po 1hod.

3x / týždeň po 2hod.

ZRKADLO

EXTRA

5x / týždeň po 1hod.

5x / týždeň po 2hod.

 Minimálna objednávka, mimo dopravy 17,50 €

 Doprava v Poprade 3,30 €

5x / týždeň po 3hod.

KÚPEĽŇA + WC komplet

 Poprad - okolie 0,29 €/km

 Bežné upratovanie - (nie po maliaroch)

                                         - po maliaroch +20%

UMÝVADLO
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Doprava v Poprade je v cene služby. Mimo Poprad 0,29 €/km.

315,00 €/mesiac

2x / týždeň po 2hod.

1x / týždeň po 3hod.

1x / týždeň po 4hod.

1x / týždeň po 5hod.

276,00 €/mesiac

236,00 €/mesiac

315,00 €/mesiac

89,00 €/mesiac

89,00 €/mesiac

158,00 €/mesiac

236,00 €/mesiac

236,00 €/mesiac

2x / týždeň po 3hod.

120,00 €/mesiac

157,00 €/mesiac

198,96 €/mesiac

354,00 €/mesiac

1x / týždeň po 6hod.

1x / týždeň po 7hod.
1x / týždeň po 8hod.

3x / týždeň po 2hod.

3x / týždeň po 3hod.

2x / týždeň po 1hod.

2x / týždeň po 4hod.

1x / týždeň po 2hod.
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 Minimálna objednávka 15,30 € bez dopravy

 Doprava PP  3,30 €

 Mimo PP  0,29 €/km

Vyčistenie podlah. podložiek 1ks 0,78 €

0,78 €

osobné od 2,0l

Vysávanie zvieracích chlpov

3,98 €

3,10 €

Pozametanie a umytie podláh v spoločných priestoroch (okrem 

CENNÍK PRE VCHODY
Ceny s DPH

Tepovanie - kufor

Čistenie sedadiel parou 1 miesto

Vyčistenie stropného čalúnenia

4,80 €

7,95 €

4,10 €

3,80 €

8,80 €

4,80 €

6,80 €

Umytie skiel predné /zadné

Umytie skiel dverí 1ks

Dôkladné vysávanie

ČISTENIE INTERIÉROV ÁUT /u Vás pri dome/

osobné do 1,9l

4,30 €

Ceny s DPH

4,95 €

4,98 €Vyčistenie palubnej dosky

Vyčistenie plastov na dverách

7,50 €/1hod

3,20 €

4,68 €

Tepovanie autosedačiek    /1 miesto/

Tepovanie podláh /1miesto/

5,95 €

6,19 €

1,80/1,80 €

2,40 €

2,40/2,40 €

0,96 €

0,96 €

9,90 €

Vyčistenie prahov a rámov dverí
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 Cena závisí od počtu bytov vo vchode.

 Uvedené ceny sú vrátane dopravy a vrátane čistiacich prostriedkov a čistiacich potrieb,

 v prípade potreby špeciálnych čistiacich prostriedkov je nutné tieto dodať resp. doplatiť.

 Bežné upratovanie - (nie po maliaroch)

                                         - po maliaroch +20%

 Minimálna jednorázová objednávka 15,30 €

1x/mesačne od 3,76 €/byt

Pozametanie a umytie podláh v spoločných priestoroch (okrem 

pivničných), vrátane vstupného vestibulu a vchodových dverí.

Ceny s DPH
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