1

2nd person

2. osoba

Parking Space

Parkovací místo

monthly payment

monthly payment

DOMEQ.CZ

600 CZK

měsíční platba

1 300 CZK

měsíční platba

Bed and bath linen set

Set ložního
a koupelnového prádla
• 1 pillowcase 50×60
• 1 polštář 50×60
• 1 duvet cover 140×200 • 1 přikrývka 140×200
• 1 bed sheet 90×200
• 1 prostěradlo 90×200
• 1 hand towel
• 1 ručník
• 1 bath towel
• 1 osuška

1 100 CZK

one-time payment

jednorázová platba

Washing Machine

Pračka

per use payment

platba za použití

Dryer

Sušička

per use payment

platba za použití

Fitness Room

Posilovna

monthly payment

měsíční platba

Single Dishes

Jednoduché nádobí

200 CZK

Double Dishes

Dvojité nádobí

400 CZK

appwash app

appwash app

• 1× day / 1 person
• max. 2 hours

monthly payment

monthly payment

60 CZK

aplikace appwash

50 CZK

aplikace appwash

500 CZK

• 1× denně / 1 osoba
• max. 2 hod

měsíční platba

měsíční platba

• single room
• jednolůžkový
pokoj

Full-service Cleaning
• bathroom and toilet
washing
• bin emptying
• furniture dusting
• floor washing
• kitchen surface
washing
• furniture wiping
• making the bed

Kompletní úklid
• mytí koupelny a toalety
• vysypání košů
• utírání prachu
• vytírání podlahy
• mytí povrchů kuchyně
• otření nábytku
• ustlání postele

Once a week, the last paid
cleaning is done after
the client’s check-out.

Jednou týdně, poslední
předplacený úklid je proveden
po řádném vrácení jednotky.

monthly payment

měsíční platba

Final Cleaning

Finální úklid

one-time payment

jednorázová platba

Paid at the end of the contract.
Does not apply to those who
ordered full-service cleaning
for the whole stay.

Placeno na konci smlouvy.
Nevztahuje se na ubytované,
kteří měli zaplacený kompletní
úklid po dobu ubytování.

• double room
• dvoulůžkový
pokoj

• large double room
• apartment
• velký dvoulůžkový pokoj
• apartmán

1 320 CZK

1 650 CZK

1 650 CZK

2 000 CZK

2 000 CZK

2 800 CZK

All prices are including VAT.
Všechny ceny jsou včetně DPH.
verze: 05/22

2&3

2nd person

2. osoba

Garage Parking

Garážové stání

monthly payment

monthly payment

DOMEQ.CZ

600 CZK

měsíční platba

2 500 CZK

mesíční platba

Bed and bath linen set

Set ložního
a koupelnového prádla
• 2 pillowcases 50x60
• 2 polštáře 50x60
• 1 duvet cover 200×200 • 1 přikrývka 200×200
• 1 bed sheet 160×200
• 1 prostěradlo 160×200
• 2 hand towels
• 2 ručníky
• 1 bath towel
• 1 osuška
• 1 bath mat
• 1 koupelnová předložka
one-time payment

jednorázová platba

Washing Machine

Pračka

per use payment

platba za použití

Dryer

Sušička

per use payment

platba za použití

Fitness Room

Posilovna

monthly payment

měsíční platba

appwash app

appwash app

• 1× day / 1 person
• max. 2 hours

1 700 CZK

60 CZK

aplikace appwash

50 CZK

aplikace appwash

500 CZK

• 1× denně / 1 osoba
• max. 2 hod

• one room with
kitchenette
• 1+kk

Full-service Cleaning
• bathroom and toilet
washing
• bin emptying
• furniture dusting
• floor washing
• kitchen surface
washing
• furniture wiping
• making the bed

Kompletní úklid
• mytí koupelny a toalety
• vysypání košů
• utírání prachu
• vytírání podlahy
• mytí povrchů kuchyně
• otření nábytku
• ustlání postele

Once a week, the last paid
cleaning is done after
the client’s check-out.

Jednou týdně, poslední
předplacený úklid je proveden
po řádném vrácení jednotky.

monthly payment

měsíční platba

Final Cleaning

Finální úklid

one-time payment

jednorázová platba

Paid at the end of the contract.
Does not apply to those who
ordered full-service cleaning
for the whole stay.

Placeno na konci smlouvy.
Nevztahuje se na ubytované,
kteří měli zaplacený kompletní
úklid po dobu ubytování.

• two rooms
and kitchen
• two rooms
with kitchenette
• two rooms
with kitchenette
(maisonette)
• 2+1
• 2+kk
• 2+kk (mezonet)

• three rooms
and kitchenette
(maisonette)
• 3+kk (mezonet)

1 700 CZK

2 800 CZK

3 500 CZK

2 000 CZK

3 000 CZK

3 800 CZK

All prices are including VAT.
Všechny ceny jsou včetně DPH.
verze: 05/22

