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TEENUS “ABI ISEEHITAJALE”
Kui Sa oled otsustanud, et tahad oma Kodule ise luua sooja südame ja seda ahju, pliidi, kamina või mõne muu küttekolde näol, ja Sa ei tea, kas
oled õigel teel, võta meiega julgelt ühendust! Samuti saame olla abiks loodus- ja üldehituse tööde tegemisel.
Esimene konsultatsioon telefoni teel on tasuta.
Esimene tasuta konsultatsioon sisaldab esmaseid näpunäiteid ja allikaid, kust ja mida otsida. Internetis oleva info hulk on väga suur, ja enamus
sellest ei ole just päris see, mida otsitakse.
Teine konsultatsioon on juba mõistlik tellida otse objektil, - on see siis pooleliolev või täielikult valmis töö. Uuri aktuaalset konsultatsiooni
hinda meie kodulehel “HINNAKIRI” alt. Kui tunned, et kahtled, kas teed nii nagu peab, võta meiega ühendust!
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Samuti pakume Sulle konsultatsioonide pakette.
Pakett IseEhitajale on mõeldud inimesele, kes soovib oma kätega midagi luua, aga teadmiste/oskuste puudumise tõttu ja aja/raha kokkuhoiu
eesmäärgil vajab abi/tugi inimeselt, kes on tugev ja ammu tegutsenud ehitusvaldkonnas.

Meie tegutseme ehitusvaldkonnas igapäevaselt 13 aastat!

MIKS ON KASULIK VALIDA PAKETITEENUST?
1. USALDUSVÄÄRNE INFORMATSIOON
koolitustel saadud, isiklikul kogemusel omandatud ning igapäevases töös efektiivselt rakendatud teadmised ja oskused
2. KIIRESTI JA MUGAVALT KÄTTESAADAV, ARUSAADAVAS KEELES VAJALIK INFORMATSIOON
asjakohane vastus konkreetsele küsimusele, parimate lahenduste pakkumine probleemile, eksperdi arvamus
3. ABI, TAGASISIDE, TUGI JA MOTIVATSIOON
kõik, mis on vaja, et jõuda alustatud tööga lõpuni ja kiiremini nautida tulemust ja rahulolu nii tehtud tööst, kui ka protsessist
4. ISIKLIKUTE RESSURSSIDE – AJA, RAHA, RAHU – KOKKUHOID
efektiivne aja planeerimine, mõistlik raha investeering, emotsionaalse tasakaalu säilitamine
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PAKETT 1 LIGHT

PAKETT 2 STANDARD

PAKETT 3 VIP

MINU PAKETT
PERSONAL

meie pakume...

mis teemadel

- usaldusväärne info
- isikliku kogemuse jagamine
- kiire konsultatsioon
- arusaadavas vormis
- probleemi analüüsimine
- võimaluste selgitamine
- parimate lahenduste pakkumine
- tugi ja motiveerimine

- usaldusväärne info
- isikliku kogemuse jagamine
- kiire konsultatsioon
- arusaadavas vormis
- probleemi analüüsimine
- võimaluste selgitamine
- parimate lahenduste pakkumine
- tugi ja motiveerimine

- usaldusväärne info
- isikliku kogemuse jagamine
- kiire konsultatsioon
- arusaadavas vormis
- probleemi analüüsimine
- võimaluste selgitamine
- parimate lahenduste pakkumine
- tugi ja motiveerimine

+ objekti hindamine kohapeal
+ abi materjalide koguse arvutamisel
+ isiklik konsultatsioon kohapeal
konsultatsioonid kuni x4/kuus
üks konsultatsioon = 1 tund
+ tagasiside

+ objekti hindamine kohapeal
+ abi materjalide koguse arvutamisel
+ abi materjalide soetamisel
+ abi tööprotsessi planeerimisel
+ isiklikud konsultatsioonid kohapeal
konsultatsioonid vajalikus mahus
+ põhjalik tagasiside

- kõik see, sõltumata Sinu asukohast

- Viljandimaa + 100 km raadiuses Viljandi
linnast; üle Eesti – kokkuleppel

- Viljandimaa + 100 km raadiuses
Viljandi linnast; üle Eesti – kokkuleppel

- üldehitus ja remont
- loodusehitus
- pottsepatööd

- üldehitus ja remont
- loodusehitus
- pottsepatööd

- üldehitus ja remont
- loodusehitus
- pottsepatööd
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mis vormis

kui sageli

- veebipõhine vorm – e-maili
vahendusel. Sina selgitad probleemi või
esitad oma küsimust tekstina, vajadusel
saadad mulle pilte. Mida konkreetsem on
esitatud küsimus/probleem, seda parem,
kiirem ja asjalikum on vastus.

e-post: kuni 3 päeval nädalas

KUUTASU

alates* 99 eurot/kuus

- veebipõhine vorm – e-maili
vahendusel. Sina selgitad probleemi või
esitad oma küsimust tekstina, vajadusel
saadad mulle pilte. Mida konkreetsem on
esitatud küsimus/probleem, seda parem,
kiirem ja asjalikum on vastus.

- veebipõhine vorm – e-maili
vahendusel. Sina selgitad probleemi
või esitad oma küsimust tekstina,
vajadusel saadad mulle pilte. Mida
konkreetsem on esitatud
küsimus/probleem, seda parem, kiirem
ja asjalikum on vastus.

- telefoni teel. Lahendame kiireid
küsimusi ettenähtud kellaajadel
tööpäevadel.

- telefoni teel. Lahendame kiireid
küsimusi Sulle sobival ajal.

- isiklikud konsultatsioonid kohapeal.
Kuni 4 konsultatsiooni kuus. Üks
konsultatsioon kestab 1 tund.

- isiklikud konsultatsioonid kohapeal.
Kuni 8 konsultatsiooni kuus. Üks
konsultatsioon kestab kuni 2 tundi.

e-post: kuni 3 päeval nädalas
telefon: E-R kl 17.00-19.00
isiklikud konsultatsioonid kohapeal:
eelnevalt kokkulepitud ajal

e-post: iga päev
telefon: E-R kl 8.00-19.00
isiklikud konsultatsioonid kohapeal:
eelnevalt kokkulepitud ajal

alates* 199 eurot/kuus

alates* 299 eurot/kuus

KUIDAS JA KUI SAGELI
SOOVID SAADA ABI JA
INFORMATSIOONI?
LOO OMA GRAAFIK!

KÜSI HINNAPAKKUMIST!

* - Paketi kuutasu lõpphinda määrab: objekti maht, keerukus, kaugus Viljandi linnast; aeg, mis kulub objektiga tegelemisele ja lahenduste
otsimisele. Küsi individuaalse hinnapakkumise!
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TINGIMUSED







Kui oled meilt saanud Sinu poolt valitud paketile lõpphinnapakkumise, saadame Sulle ettemaksu arve, mis kinnitab meie vahelise
koostöö vastava paketiga, mida oled valinud.
Pakett hakkab kehtima raha firma kontole laekumise päevast 30 päeva jooksul.
Teenuse mittekasutamise korral makstud raha ei tagastata.
Kui selgub, et oled oma võimeid üle hinnanud ja soovid rohkem juhendamist, kui ettenähtud valitud paketis on, võid kas paketti
vahetada või tellida lisakonsultatsioone koos objektil olukorra või töö hindamisega.
Kui vajad abi/juhendamist perioodiks vähem kui 1 kuu, küsi personaalse hinnapakkumise. Leiame just Sulle sobiva varianti!

TEENUSE PAKKUJA JA OSUTAJA
LISAINFORMATSIOON
JAANUS JÄRVEKÜLA
Stone and Crystal OÜ
Reg. nr. 14287005
tel. +372 567 514 68
jarvekuladesign@gmail.com
https://stoneandcrystal.ee/
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