
 
Szanowni Państwo, 
 
Firma CLEAN level oferuje usługę mechanicznego i ręcznego odśnieżania placów, parkingów, chodników, 
dojść do budynków, ulic, oraz dachów w okresie zimowym 2012/2013. 
 
Poniżej prezentujemy wyszczególnione usługi, które rzetelnie wykonujemy na życzenie naszych klientów: 

• odśnieżanie placów o małych powierzchniach 
• odśnieżanie placów o dużych powierzchniach (parkingi, boiska) 
• odśnieżanie prywatnych posesji 
• odśnieżanie ulic, dróg dojazdowych 
• usuwanie sopli i nawisów 
• odśnieżanie dachów płaskich 
• odśnieżanie dachów skośnych 
• wywóz zalegającego śniegu 
• posypywanie piaskiem, solą 
• inne usługi na życzenie klienta 

Cechuje nas: 
• indywidualne podejście do klienta 
• zaangażowanie wykwalifikowanej kadry 
• wysoka jakość usług 
• szybki czas reakcji 
 
Odśnieżanie abonamentowe (stałe), cena jest ustalana od wielkości powierzchni, stopnia trudności, sposobu 
odśnieżania, terminu realizacji - czas reakcji od opadów, indywidualnych życzeń zamawiającego. W ramach usługi 
zapewniamy stałe odśnieżanie powierzonego terenu. 
 

a) Usługa abonamentowa podstawowa MINI 
Usługa podstawowa abonamentowa polega na wielokrotnym odśnieżaniu (raz w ciągu jednego dnia) powierzonego 
terenu, zakładając że pokrywa śnieżna na podłożu nie powinna przekraczać 5 cm grubości, czas reakcji od wystąpienia 
intensywnych opadów od 2 do 6 godziny. Usługa wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 20.00. 
 

b) Usługa abonamentowa rozszerzona STANDARD 
Usługa rozszerzona abonamentowa polega na wielokrotnym odśnieżaniu (dwa razy w ciągu jednego dnia) 
powierzonego terenu, zakładając że pokrywa śnieżna na podłożu nie powinna przekraczać 5 cm grubości, czas reakcji 
od wystąpienia intensywnych opadów od 2 do 6 godziny. Usługa wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach 
6.00 – 20.00 oraz w soboty w  godzinach 6.00 – 14.00 
 

c) Usługa abonamentowa rozszerzona BUSINESS 
Usługi odśnieżania wykonywane dodatkowo od poniedziałku do piątku w godz. od 20.00 do 6.00. Usługa rozszerzona 
abonamentowa polega na wielokrotnym odśnieżaniu (do trzech razy w ciągu jednej doby) powierzonego terenu w 
ciągu określonego umową czasu pracy, zakładając że pokrywa śnieżna na podłożu nie powinna przekraczać 5 cm 
grubości 
 

d) Usługa abonamentowa rozszerzona PROFESSIONAL 
Usługi odśnieżania wykonywana jest 24 godziny na dobę od poniedziałku do niedzieli. Usługa rozszerzona 
abonamentowa polega na wielokrotnym odśnieżaniu (do trzech razy w ciągu jednej doby) powierzonego terenu 
w ciągu określonego umową czasu pracy, zakładając że pokrywa śnieżna na podłożu nie powinna przekraczać 5 cm 
grubości. 
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Odśnieżanie (usługi abonamentowe) Cena (m2/mc.) 

MINI cena od 0,50 zł 

STANDARD + 10% do ceny podstawowej 

BUSINESS + 25% do ceny podstawowej 

PROFESSIONAL + 40% do ceny podstawowej 

 
 
Odśnieżanie (usługi interwencyjne ) 

Odśnieżanie ulic, placów 1,00 zł – 2,50 zł/m2 

Odśnieżanie płaskich dachów o powierzchni do 1000m2 od 3,00 zł/m2 

Odśnieżanie płaskich dachów o powierzchni od 1000m2 do  2500m2 od 2,50 zł/m2 

Odśnieżanie dachów płaskich o powierzchni powyżej 2500m2 od 2,00 zł/m2 

Odśnieżanie dachów skośnych, pochyłych od 4,50 zł/m2 

Usuwanie nawisów śnieżnych i sopli od 5,00 zł/mb 

Wywóz śniegu na terenie działki od 5,00 zł/m3 

Wywóz śniegu poza terenem działki od 50,00 zł/m3 

Posypywanie solą/piaskiem do uzgodnienia 

 
* Dokładna cena zależy od stopnia skomplikowania terenu/dachu, który można ocenić jedynie podczas wizji lokalnej. 
** Poniższy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
*** Wszystkie podane ceny są cenami netto 

 
Dodatkowo oferujemy: 

• Sprzątanie biur, sklepów, gabinetów 
• Czyszczenie kostki brukowej, elewacji i fasad 
• Utrzymanie terenów zielonych 
• Czyszczenie i odnawianie reklam 
• Mycie samochodów 
• Czyszczenie tapicerki i dywanów 
 
Stosujemy profesjonalny sprzęt i środki. Pracujemy tradycyjnymi metodami oraz nowatorskimi np. profesjonalne 
parownice. 
 
Zaufało nam już wiele firm np.: Banku Spółdzielczy Sandomierz, Zespół Szkół Społecznych nr 2 w Tarnobrzegu, RUCH 
Warszawa oddział w Tarnobrzegu, Sigma – szkoła w Tarnobrzegu, Alarm-Pol Kraków, Neotherm - Bielsko-Biała 
oraz wiele innych firm i osób prywatnych. 
 
 
 

Zapraszamy do współpracy z nami 
 

Więcej o nas na stronie www.cleanlevel.pl 
lub 

pod numerem telefonu  796-83-50-03 

http://www.cleanlevel.pl/

