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CENÍK SLUŽEB PRO RESIDENTY - Apartmánový Wellness Komplex RESIDENT HARRACHOV

Lokální agentura “Perla Servis” je samostatná divize Bed4U™, která řeší agenturní činnost v Harrachově. V Harrachově a blízkém
okolí pracujeme pro spolehlivé provozovatele ubytovacích zařízení a po odsouhlasení podmínek spolupráce zajišťujeme dílčí nebo
kompletní servis potřebný pro předání prostoru zákazníkovi. Hovoříme čtyřmi jazyky, máme zkušenosti v práci se zákazníky, vysoké
hodnocení za komunikaci i čistotu. Máme praxi nejen s úklidem a přípravou pokojů, ale i s rozvojem i vedením ubytovacích provozů, s
vedením ubytovacích knih, s hlášením na příslušné Úřady. Jestliže se dohodneme na spolupráci, připravíme Vám konkrétní nabídku
dohody o spolupráci, cenovou kalkulaci a dohodnuté činnosti po podpisu dohody externě převezmeme. Pokud chcete Váš podnik
prezentovat na vyšší úrovni a kvalitně, rádi Vám připravíme obchodní nabídku. Spolupráce je vždy o jasné dohodě a vzájemném
odsouhlasení standardů, proto je nabídka možná až po vzájemném poznání se, po poznání samotného prostoru a hlavně po ujasnění
požadovaných služeb při čisté a jasné spolupráci. Zastupujeme Vaše jméno a Vaší značku, proto je ještě před spuštěním spolupráce
nutná důvěra a dobře definovaná dohoda upravující vztahy, kompetence i zodpovědnosti.

www.perlaservis.cz www.bed4u.cz

ID Požadovaná a objednaná služba hod,
ks,
kpl

Kč bez
DPH

IN05 Vytvoření zabezpečené interní FACEBOOK skupiny pro řízení práce a sdílení informací ks 0,- Kč

PS21 Úklid a příprava bytu dle dohodnutých standardů a umístění fotek úklidu na FB skupinu - pouze
dodávka práce bez chemie, bez toaletního papíru a dalšího režijního materiálu

m2 20,- Kč

PS22 Úklid a příprava bytu dle dohodnutých standardů a umístění fotek úklidu na FB skupinu - komplet
včetně chemie a dodávky režijního materiálu (toaletní papír, ubrousky, dekorace)

m2 30,- Kč

PS23 Úklid a příprava bytu dle dohodnutých standardů a umístění fotek úklidu na FB skupinu - komplet
včetně chemie a dodávky režijního materiálu (toaletní papír, ubrousky, dekorace). Součástí ceny je
automatická kontrola a oprava drobných závad (uvolněné prvky, drobné opravy maleb, kontrola
žárovek, …….)

m2 40,- Kč

PS24 Kartáčování a extrakční hloubkové čištění koberců m2 31,- Kč

PS25 Jednorázový generální úklid apartmánu včetně mytí oken, důsledné vyčištění ploch a dezinfekce
parním generátorem, čištění obkladů a spár, čištění koberců, sanitace a revize spotřebičů

ks 1400,- Kč

PS31 Svléknutí, vyprání a mandlování prostěradla ks 16,- Kč

PS32 Svléknutí, vyprání a mandlování povlaku ks 19,- Kč

PS33 Svléknutí, vyprání a mandlování polštáře ks 13,- Kč

PS34 Vyprání a mandlování ručníku ks 12,- Kč

PS35 Vyprání a mandlování osušky ks 19,- Kč

AK23 Rychlá oprava nábytku, elektroinstalace, vody, odpadů a jiné nouzové zásahy (doloženo výkazem) min 5,- Kč

AK30 Předání bytu zákazníkům, podepsání ubytovací karty, zapsání osobních údajů kpl 200,- Kč

AK31 Převzetí bytu a klíčů od hostů, dořešení případné kauce, kontrola vybavení, odhlášení hostů kpl 200,- Kč

AS01 Služba osobního asistenta. Přímá komunikace se zákazníky, osobní asistence, služba virtuální
recepce, správa korespondence, vedení pošty a e-mailová komunikace, vyřizování a záznam
telefonních hovorů. Řízení obchodů, správa nabídek a rezervací. Zajištění osobního předání prostoru
nebo garance bezkontaktní recepce. Zajištění služby platebního terminálu. Správa, evidence a odvod
hotovostních plateb.
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(pozn. ceník obsahuje pouze vybrané položky nejčastěji využívaných služeb)

http://www.i4u21.cz
mailto:info@i4u21.cz
http://www.perlaservis.cz
http://www.bed4u.cz

