Prislistan gäller fr.o.m. 2018-03-01 och fram tills en ny presenteras
på sidan www.Hemrex/priser.html
Övriga tjänster som inte är prissatta på denna prislista höjs med ca
2,1% på ovan datum.

Priser
På Hemrex prislista är alla priser inklusive moms. Där det står offereras är du välkommen att ringa kundtjänst
för ett pris.
*Tänk på att de oranga priserna är efter skattereduktionen som är en halverad
arbetskostnad vid Rut-avdrag eller 30% avdrag på arbetskostnaden vid Rot-avdrag

Hemrex abonnemang varje vecka – bastjänster
Tjänsten utförs en gång varje vecka totalt 52 tillfällen per år.
Baseras på ett genomsnittspris på 430 kr/tim 215 kr/tim*
Inställelsekostnad: 150 kr/gång. Seniorservice 58 kr/gång
2 timmar varje vecka
3 timma varje vecka
4 timmar varje vecka
5 timmar varje vecka
6 timmar varje vecka
7 timmar varje vecka
8 timmar varje vecka

3 725 kr/mån
5 579 kr/mån
7 437 kr/mån
9 297 kr/mån
11 158 kr/mån
13 016 kr/mån
14 876 kr/mån

1 862,50 kr/mån*
2 789,50 kr/mån*
3 718,50 kr/mån*
4 648,50 kr/mån*
5 579 kr/mån*
6 508 kr/mån*
7 438 kr/mån*

Hemrex abonnemang varannan vecka – bastjänster
Tjänsten utförs en gång varannan vecka totalt 26 tillfällen per år.
Baseras på ett genomsnittspris på 440 kr/tim 220 kr/tim*
Inställelsekostnad: 150 kr/gång. Seniorservice 58 kr/gång
2 timmar varannan vecka
3 timma varannan vecka
4 timmar varannan vecka
5 timmar varannan vecka
6 timmar varannan vecka
7 timmar varannan vecka
8 timmar varannan vecka

1 907 kr/mån
2 873 kr/mån
3 813 kr/mån
4 766 kr/mån
5 714 kr/mån
6 676 kr/mån
7 624 kr/mån

953,50 kr/mån*
1 436,50 kr/mån*
1 906,50 kr/mån*
2 383 kr/mån*
2 857 kr/mån*
3 338 kr/mån*
3 812 kr/mån*

Hemrex en gång var fjärde vecka - bastjänster
Tjänsten utförs en gång i månaden totalt 13 tillfällen per år.
Baseras på ett Genomsnittspris på 460 kr/tim 230 kr/tim*
Inställelsekostnad: 150 kr/gång. Seniorservice 58 kr/gång
2 timmar en gång i månaden
3 timmar en gång i månaden
4 timmar en gång i månaden
5 timmar en gång i månaden
6 timmar en gång i månaden
7 timmar en gång i månaden
8 timmar en gång i månaden

921 kr/mån
1 384 kr/mån
1 842 kr/mån
2 306 kr/ mån
2 762 kr/mån
3 226 kr/mån
3 684 kr/mån

460,50 kr/mån*
692 kr/mån*
921 kr/mån*
1153 kr/mån*
1381 kr/mån*
1613 kr/mån*
1842 kr/mån*

Tilläggstjänster för seniorservice
Tjänsterna faktureras månadsvis.
Seniortaxi inom Ystad tätort
Seniortaxi övrig körning

100 kr
10% på ordinarie prislista

Prislista engångsuppdrag – storstädning - rejäl uppfräschning
Inställelsekostnad: 380 kr/gång
0 - 60 kvm
61 - 100 kvm
101 - 150 kvm
151 - 20 kvm
201 - 250 kvm
Större bostäder

3814 kr
6296 kr
7574 kr
9800 kr
10940 kr
offereras

1907 kr*
3148 kr*
3787 kr*
4900 kr*
5470 kr*

90 kr/kvm
76 kr/kvm
68 kr/kvm
62 kr/kvm

45 kr/kvm*
38 kr/kvm*
34 kr/kvm*
31 kr/kvm*

Prislista engångsuppdrag – flyttstädning
Boka till fönsterputs på flyttstädning!
Inställelsekostnad: 380 kr/gång
0 - 59 kvm
60 kvm – 120 kvm
121 kvm - 200 kvm
201 kvm – uppåt

Prislista engångsuppdrag – slutstädning semesterboende
Ingen inställelsekostnad, gäller alla veckodagar.
0-35 kvm
36-50 kvm
51-70 kvm
71-90 kvm
91-120 kvm
121 kvm – uppåt

1158 kr
36 kr/kvm
32 kr/kvm
28 kr/kvm
26 kr/kvm
24 kr/kvm

579 kr*
18 kr/kvm*
16 kr/kvm*
14 kr/kvm*
13 kr/kvm*
12 kr/kvm*

Prislista timkostnader
Tjänsterna faktureras per timme
Inställelsekostnad: 150 - 380 kr/gång. Ledsagning, Äldreassistans och Läx/Ämneshjälp 58 kr/gång
Barnpassning 1-2 barn
Barn passning 3-4 barn
Barnpassning 1-2 barn kväll/helg
Barnpassning 3-4 barn kväll/helg
Budservice
El-service
Flytthjälp
Fönsterputs
Hantverk/Snickeri
Hemstädning tillfälle
Husdjurstillsynd (ej RUT)
Hushållsmaskiner service
Hustillsyn
Hyr en kock
IT-hjälp
IT-service
Kontorsstäd
Ledsagning
Läxhjälp – Grundskola (ej RUT)
Läxhjälp – Gymnasiet (ej RUT)
Målning
Seniorservice tillfälle
Trädgårdsservice
Trädgårdsanläggning (inte alltid ROT)
Äldreassistans
Övriga företagstjänster
Övriga tjänster

Samtliga priser med reservation för ändringar och skrivfel.

400 kr/tim
431 kr/tim
476 kr/tim
508 kr/tim
Offereras
610 kr/tim
534 kr/tim
498 kr/tim
598 kr/tim
466 kr/tim
Offereras
Offereras
Offereras
Offereras
508 kr/tim
598 kr/tim
Offereras
434
480 kr/tim
518 kr/tim
Offereras 558 kr/tim
466 kr/tim
514 kr/tim
566 kr/tim
496 kr/tim
Offereras
Offereras

200 kr/tim*
210,50 kr/tim*
238 kr/tim*
254 kr/tim*
427 kr/tim*
267 kr/tim*
249 kr/tim*
419 kr/tim*
233 kr/tim*

254 kr/tim*
299 kr/tim*
217 kr/tim*

390,6 kr/tim*
233 kr/tim*
257 kr/tim*
283 kr/tim*
248 kr/tim*

Inställelseavgift
Inställelseavgiften är ej skattesubventionerad, den är en avgift som täcker
förbrukningsmaterial, administration och resekostnader. Bor du utanför vår
zon, Skåne så tillkommer en extra inställelseavgift som offereras.
Materialkostnaden är inte skattesubventionerad detta framkommer på
faktura.
Skattesubventionen sköter Hemrex med skatteverket och är redan avdragen
på fakturan.

Fakturaavgift
Väljer du att få fakturan utskickad per post i pappersformat tillkommer en
kostnad på 39 kr per faktura. E-faktura tillkommer en kostnad på 19 kr.
Väljer du få fakturan utskickad per mail som en PDF-fil tillkommer ingen
fakturaavgift och du gör samtidigt ett miljövänligt val.

Autogiro
Vill du sköta betalningarna av dina tjänster från Hemrex AB på ett enkelt och
bekymmersfritt sätt? Då är du välkommen att använda autogiro hos oss. På
så vis behöver du inte hålla reda på fakturornas förfallodagar, utan
betalningen sker automatiskt från ditt bankkonto.
Kontakta oss på kontoret eller ladda ner blanketten direkt för att sedan fylla i
och skicka in den till oss

Hemrex gör din vardag enklare!
Har du frågor eller vill bli abonnemangskund?
Ring 020-721 721 eller maila: blikund@hemrex.se

