HINNASTO 2017 (Hinnat sisältävät alv 24%)
Tutustumis ja kartoituskäynnit veloituksetta!
Kodin sisätyöpalvelut/aputyöt			
Kiinteistön/kodin ulkotyöt				
Moottorikoneilla tehtävät ulkotyöt			
(raivaustyöt moottorisahalla tms.)
Kodin digi- ja tietotekniset palvelut		
Avustavat asiointi yms.palvelut esim.		
vanhuksille (Omaishoidon tukipalvelut)
			

35,00 €/h
33,00 €/h
40,00 €/h
50,00 €/h
33,00 €/h

(Minimiveloitus tuntiperusteisissa töissä on 0,5 h veloitus)

Polkupyörän perushuoltotyö 			

100,00 €

Kilometrikorvaus asiakkaan ajoissa		
			
Laskutuslisä paperilaskulla postitse		

0,51 €/km			
2,50 €/kpl

Varaosat ja tarvikkeet veloitetaan erikseen
Voit maksaa käteisellä tai pankkikortilla kätevästi paikan päällä.
Voimme laskuttaa myös sähköpostitse tai perinteisesti paperilaskulla
postitse.
Kuulun Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani-palveluun.
www.kodinmies.fi 			

www.facebook.com/kodinmies

Kodinmies/ Veli-Matti Heino

Jarrumiehenkatu 4, 20100 Turku
p. 050 308 0107 / y-tunnus 1820902-1
henkilökohtaista kiinteistöpalvelua,
kodin,kiinteistön ja ihmisen hyväksi!
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Kodinmies on kotimainen, luotettava
ja laadukas kotien ja kiinteistöjen
huoltomies- ja digi/atk-tukipalvelu.
Kokemusta aloilta jo muutama vuosikymmentä. Kokemusta löytyy myös
omaishoitajan työstä muutaman vuoden ajalta.
Palvelutarjontaani kuuluu kaikkea
pihatöistä tietoteknisiin asennus ja
tukitöihin.Olen myös polkupyörämekaAnikko.
Kaikki palvelut suoritetaan yrityksen
omilla työkaluilla ja laitteilla sekä
vankalla ammattitaidolla. Soita ja kysy!

Kotona suoritettavat työt
ovat kotitalousvähennys kelpoisia!
Yritykseni toiminta on vastuuvakuutettu.

050 308 0107
www.kodinmies.fi
20.03.2017 10:29:41

Kodin aputyöt
Kiinnitän hyllyt, taulut yms. Noudan ja kasaan uudet
huonekalut ja korjaan vanhat. Vaihdan ja kiinnitän
lamput. Kytken pesukoneen, pesen ikkunat jne. Vaihdan tarvittaessa vaikka auton renkaat. Tai jos tarvitset
toista avuksi töihisi. Myös pienemmät kodin remontit,
kuten maalaukset ja tapetoinnit mahdollisia. Soita ja
kysy!
Kodin ja kiinteistön ulkotyöt
Leikkaan nurmikot. haravoin. puhdistan ja asennan
rännit, raivaan vesakot. Pesen, maalaan puutarhakalusteet ja terassit. Korjaan ja maalaan aidat. Teen
lumityöt ja hiekoitukset yms.

Palvelut yrityksille
Hoidan huolto/talonmiesten tuuraukset. Kaikki mahdolliset ammattitaitooni kuuluvat aputyöt tulevat myös kysymykseen. Olen myös traktorin
ajo taitoinen (Bobcat, Valtra Wille, lakaisukoneet yms.)
Polkupyörähuolto (Tulossa keväällä 2017)
“Ajokuntoisten” polkupyörien keväthuollot, renkaiden, ketjujen ja vaijerien vaihdot, Voitelut ja
puhdistukset. Palvelun hintaan kuuluu polkupyörän nouto sekä palautus.

Muuta huomioitavaa

HUOM! Kodin ja vapaa-ajan asuntojen tarkastus- ja
huoltokäynnit, kun et ole itse paikalla, lomalla tms.,
kuuluvat myös palveluihini.

Pidempiaikaisissa töissä pyydä tarjous!

Digi- ja tietotekniset palvelut

Muistathan että kotona tehtävät työt ovat KOTITALOUSVÄHENNYS kelpoisia! Lisätietoa saat verottajan sivuilta www.vero.fi

Asennan ja säädän tietokoneet, asennan ohjelmat,
internet liittymät, digiboxit, televisiot. Olen oma atktukenne.

Toimintani on vastuuvakuutettu ja kuulun Suomen Tilaajavastuu Oy:n
Luotettava Kumppani-palveluun.

Palvelut senioreille (omaishoidon tuki)
Asioin puolestanne kaupassa, apteekissa yms. Lisäksi tietysti kaikki
edellämainitut kodin aputyöt. Tiedustele!
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