
 
 

Rengøring og leje af sengetøj m.m. i Prag 
 

 

 
Du har mulighed for, at betale for slutrengøring og leje af sengetøj m.m. 

 
Hvis du bestiller både rengøring og sengetøj m.m., skal du betale CZK 3.300,00 og 
pengene skal lægges på spisebordet i køkkenet og skal være i sedler, altså ingen 

småpenge. 
 

Slutrengøring 
 
Ønsker du slutrengøring, skal du kontakte vores tilsynsførende, Jan Brezina. Dette 
skal foregå på engelsk og skal ske senest tirsdag i den uge, du bebor lejligheden. 

 
Ring eller send en SMS til telefon 00420–724 208 092. Du kan også sende en mail til 

brezinajan@seznam.cz. Jan vil derefter bekræfte eller afslå din bestilling, da der ikke 
er 100 % sikkerhed for, at han kan påtage sig rengøringen i den uge. OBS! Du har 
altså først en aftale, når Jan har bekræftet dette. 

 
Slutrengøring koster CZK 1.800,00 = ca. kr. 500,00. Hvis du bestiller rengøring, skal 

du forlade lejligheden senest kl. 1000.  
 
Slutrengøring omfatter kun aftørring af støv, støvsugning, gulvvask i hele lejligheden 

samt rengøring af badeværelse. Vinduespolering og afkalkning af kaffemaskine er 
ikke omfattet. 

 
Man skal selv rydde op, rengøre ovn og kogeplader, køle-/fryseskab, tømme 
opvaskemaskine og fjerne affald.  

 

Leje af sengetøj m.m. 
 
Du kan leje sengetøj til 8 personer. Sengetøjet befinder sig i lejligheden, når du 

ankommer. 
 

Leje af sengetøj koster CZK 1.500,00 = ca. kr. 417,00 uanset hvor mange sæt du 
bruger. 
 

Et sæt består af 1 dynebetræk, 1 pudebetræk, 1 lagen, 1 badehåndklæde, 1 lille 
håndklæde, 1 viskestykke og 1 karklud.  

 
Det er muligt, at leje sengetøj m.m. uden, at bestille rengøring.  Hvis du ønsker 
dette, skal du kontakte den tilsynsførende senest om tirsdagen og fortælle, hvor 

mange sæt du bruger. 
 

Hvis du kun lejer sengetøj m.m., skal dette (når du fraflytter lejligheden) afleveres til 
portneren sammen med en kuvert indeholdende CZK 1.500,00. 
 

OBS!  
Hvis du kun har bestilt leje af sengetøj m.m., er det yderst vigtigt, at du ikke 

benytter flere sengetøjspakker end du har bestilt. I modsat fald, vil der ikke blive fyldt 
op til den næste lejer og dermed vil ordningen ikke fungere og vil bortfalde. 
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