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Dlouhodobá spolupráce s čistírnou MANELA 

 

Možnost čištění obleků a jiných oděvů pro zaměstnance přímo ze zaměstnání. 

 

Jak tato služba funguje: 

 Zaměstnanci donesou své oděvy na určené místo například: vrátnice, recepce aj. (záleží na možnostech 

zaměstnance - firmy).  

 Čistírna vyzvedne tyto oděvy v určený termín (termín je většinou domluven na pravidelné bázi v určité 

dny a určitou orientační hodinu) také je možnost vyzvednout oděvy v nepravidelných termínech na 

zavolání. 

 V ideálním případě každý zaměstnanec zabalí své oděvy do sáčku nebo jiného balíčku označí jménem 

případně zaměstnaneckým číslem, aby nedošlo k zamíchání oděvů, čistírna následně oděvy označí svým 

specifickým kódem a po zpracování zakázky oděvy zabalí do folie a označí jménem daného 

zaměstnance (v tomto případě by nemělo dojít k záměně oděvů).  

 Zpracované oděvy, čistírna vrátí zpět na domluvené místo v domluvený den. 

 

Výhody benefitu pro zaměstnance:  

 Zaměstnanci nemusí chodit do žádné čistírny, ušetří čas i své peníze.  

 O jejich oděvy je dobře postaráno, v případě vzniklých komplikací – reklamací, naše čistírna okamžitě 

reaguje a dělá maximum pro spokojenost klienta. 

 

Výhody benefitu pro zaměstnavatele:   

 Zaměstnavatel má jistotu, že jejich zaměstnanci čistí (uniformy – pokud jsou užívány) oděvy pravidelně 

a se stejným postupem čištění (nevznikne tak rozdíl mezi barevností, vyžehlení a celkového zpracování 

zakázky). 

 Zaměstnavatel si může fakturu uznat, jako nákladovou položku. (jsme plátci DPH) 

 

Platba je možná několika způsoby: 

 Zaměstnavatel zaplatí za zaměstnance v rámci benefitů. 

 Zaměstnavatel zaplatí čistírně celou částku, poté strhne celou, nebo část sumy zaměstnancům ze mzdy.  

 Zaměstnanec si zaplatí celou částku hotově při převzetí. 

 Možnost vytvoření voucheru na určitou částku přímo s hlavičkou firmy a následně rozdat 

zaměstnancům.  

Ve všech případech vzniká nárok na slevu za hromadné čištění 10% z celkové částky.  


