Kotipalvelu
Hinnasto 8.1.2018 alkaen
hinta €/h

kotitalousvähennyksen
jälkeen €/h

Pääkaupunkiseutu (sis. Nummela, Vihti, Kirkkonummi ja Lohja)

37,90

18,95

Muut paikkakunnat

33,90

16,95

hinta €/h

kotitalousvähennyksen
jälkeen €/h

Pääkaupunkiseutu (sis. Nummela, Vihti, Kirkkonummi ja Lohja)

40,24

20,12

Muut paikkakunnat

37,02

18,51

Muut maksut

hinta

Arvonlisäveroton kotipalvelu

Muutostilaus (palvelu muuna kuin sovittuna aikana)

Laskutuslisä kotiin postitetusta paperilaskusta
Ikkunanpesun välinehuolto
Välinemaksu Stellan välineillä siivottaessa

5 € / lasku
20 € / pesukerta
40 € / siivouskerta

Kotitalousvähennys

Tyytyväisyystakuu 100 %

Kotitalousvähennyksen saa omassa verotuksessa ilmoittamalla

Jos työmme jälki ei ole palvelukuvauksen ja sovitun mukaista,

tiedot kustannuksista verottajalle. Vähennyksen saa verokortilla

lupaamme suorittaa puutteelliseksi jääneet työt uudelleen.

tai veronpalautuksena. Vähennyksen enimmäismäärä vuonna

Olettehan aina yhteydessä suoraan Stellan asiakaspalveluun,

2018 on 2400 € henkilöä kohden ja omavastuu 100 €. Suurim-

niin käsittelemme palautteenne ripeästi.

man vähennyksen saa, kun vähennyskelpoinen laskutus on
vuodessa 5000 €.

Kotipalvelu 020 768 9788 tai stella.fi
Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min

Palveluehdot
Stellan vaitiolovelvollisuus
Stella asettaa toiminnalleen ja henkilökunnalleen tiukat luotettavuus- ja laatuvaatimukset. Kaikkia työntekijöitämme sitoo

kahtena kappaleena. Jos asiakkaalla on hälytysjärjestelmä, on
hän velvollinen ilmoittamaan sen koodin ja ohjeet siitä, miten
hälyttimen saa pois päältä työn tekemisen ajaksi. Jos koodia ja

ehdoton vaitiolovelvollisuus.

ohjeita ei ilmoiteta, Stella ei ole velvollinen korvaamaan työn-

Minimityöaika ja työajat

sestä aiheutuneita kustannuksia.

Arvonlisäverottoman kotipalvelun minimityöaika on kaksi (2)

tekijänsä aiheuttamasta mahdollisesta aiheettomasta hälytyk-

väliselle ajalle. Arkipyhille osuvat siivouskäynnit peruuntuvat au-

Kodinhoitajan vuosiloma
ja sairasloma

tomaattisesti, ja jos asiakas haluaa korvaavan käynnin toiselle

Kodinhoitajan vuosiloman ja mahdollisten sairaslomien ajaksi

päivälle, tulee käynti tilata erikseen Stellan asiakaspalvelusta.

Stella pyrkii järjestämään tilalle sijaisen, jos Stellan toimistolle

tuntia kerrallaan. Palveluita voi tilata arkipäiville kello 8.00–17.00

Peruutukset, muutokset ja tauot

on toimitettu vara-avain. Jos vara-avainta ei ole eikä asiakas
ole päästämässä sijaista sisään mutta haluaa sijaisen, veloit-

Peruutukset tulee tehdä viisi (5) työpäivää ennen sovittua

taa Stella sijaisen käynnistä aiheutuvasta avaintenkuljetuksesta

käyntiä. Muussa tapauksessa myyjällä on oikeus veloittaa

puolen tunnin lisäveloituksen.

käyttämättä jääneestä palvelusta täysi hinta. Kaikki muutokset
hoitajalle. Pidemmistä tauoista kotisiivouksessa esimerkiksi

Koonti laskutuksesta kotitalousvähennyksen ilmoittamista varten

kesälomien ajaksi tulee ilmoittaa viimeistään kuukautta ennen

Helmikuussa lähetämme automaattisesti ja maksutta koonnin

tauon alkamista. Asiakkaan pyynnöstä väliaikaisesti tehdyt

edellisen vuoden laskutuksesta verotuksen kotitalousvähen-

kotisiivouspäivien siirrot veloitetaan kertasiivouksen tuntihinnan

nystä varten. Kesken vuotta tilatusta koonnista veloitamme

mukaan.

12,40 € (sis. alv 24 %).

Vahingot ja niiden korvaaminen

Laskutus ja hinnankorotukset

Stella on ottanut asiakkaidensa koteja varten vastuuvakuutuk-

Tuntityöt laskutetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen. Mak-

sen, joka kattaa mahdolliset vahingot 1 000 000 euroon asti.

suehto on 14 päivää netto. Huomautusmaksu maksamat-

Vahingonkorvausvelvollisuus, vastuun laajuus ja rajoitukset

tomasta laskusta on 5,00 € (sis. alv 24 %) ja viivästyskorko

määräytyvät vakuutusehtojen mukaisesti. Korvausvaatimus

kulloinkin voimassa olevan lain mukainen. Stellalla on oikeus

on esitettävä kahden viikon ja korvattava summa kuitteineen

korottaa hintojaan ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti

kolmen kuukauden kuluttua vahingon sattumisesta. Vanhempia

yhtä kuukautta ennen korotuksen voimaanastumista.

tai peruutukset tulee tehdä Stellan asiakaspalveluun, ei kodin-

vaatimuksia ei korvata. Stellan vastuu rajoittuu vain sen palveluksessa tai työnjohdon alaisuudessa olevan henkilön aiheutta-

Sopimuksen irtisanominen

miin välittömiin vahinkoihin.

Ellei sopimuksessa ole toisin sovittu, sopimuksen irtisano-

Asiakkaan velvollisuudet
Stella ja asiakas sopivat yhdessä työn aikataulutuksesta ja
työtehtävistä. Asiakas huolehtii, että tehtäviin tarvittavat kodinhoitovälineet ovat asianmukaisessa kunnossa. Jos asiakas
toimittaa Stellalle avaimet, täytetään avaintenluovutustodistus

Kotipalvelu 020 768 9788 tai stella.fi
Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min

misaika on yksi kuukausi sekä asiakkaan että Stellan puolelta.
Irtisanomisajalla tehdyistä kotisiivouksen peruutuksista Stellalla
on oikeus veloittaa täysi hinta.

