..s dobrou náladou
jde všechno lépe!

Týdny
před

Co udělám pro hladký průběh stěhování?
Stanovím si termín a konkrétní dny vyhrazené na přípravu
Určím věci, které už nepotřebuji:
stále mají svou hodnotu a mohu je zpeněžit
mohu je darovat: obnošené oblečení (funkční a čisté), lůžkoviny, starý nábytek, dekorace apod.
vyžadují ekologickou likvidaci (pneu, věci z garáže, sklepu..). Stěhovací firma mi pomůže s likvidací.
poslední dva roky jsem to nevzal do ruky..
Domluvím si náhradní volno na stěhování u svého zaměstnavatele
Zjistím podmínky ukončení nájemní smlouvy, pojistné smlouvy aj.
V případě koupě si zajistím daňové přiznání k dani z nemovitosti
Kontaktuji dodavatele služeb a zjistím podmínky ukončení / nového přihlášení:
pevná linka
plyn / elektřina / voda (na www.SBstehovaniBrno.cz najdete vše)
kabelová TV, internet
odvoz odpadů

Připravím si seznam přátel a institucí, kteří by měli vědět změnu bydliště:
zaměstnavatel, nejbližší přátelé,
zdravotní pojišťovna, OSSZ
banka, pojišťovna, lékař, předplatná časopisů,
SIPO (změna zasílací adresy), škola aj. instituce vašich dětí

3 týdny

Objednám si termín stěhování u SB :) Pro svoji spokojenost sdělím:
možnosti parkování (délka 8 m, výška 3,5 m), patra, výtahy, zda potřebuji zapůjčit krabice, šatní box..
křehké věci (vitríny, dekorace, umění, lustry..) aj. věci vyžadující zvláštní péči
těžší věci (sedačky, masivní komody, sochy, piana, trezory..)
rozměrné ks vyžadující pravděpodobně demontáž (šatní skříně, nábytkové sestavy, postele..)

Pro hladký průběh vím, že:
mám-li vlastní krabice (nechci přípravit věci do krabic od SB), volím PEVNÉ + uzavíratelné + stohovatelné
křehké věci označím štítkem
nevyužívám-li od SB službu FULL SERVIS, vyprázdním obsah nábytků a spotřebičů!
plynový sporák bude třeba odpojit certifikovanou firmou

2 týdny

Začnu balit věci, které nepotřebuji. Prověřené tipy:
začnu věcmi, které nejméně potřebuji. Mám-li více pokojů, označím krabice + místnosti
do krabic dám vše, co se rozměrem vejde. Věci větší připravím tak, aby se dali co nejsnadněji vzít
krabice neplňím nad svůj obsah, vždy uzavřu páskou i dno (ve voze jsou stohovány)
věci s ostrými hroty dobře zabalím bublinkovou fólií / balícím papírem / novinami

2 týdny

Při plánování stěhování NEPODCEŇUJI:
dostatek pevných krabic, raději více než méně
dostatek dnů na přípravu a třídění věcí (nejvíce stresu pramení z odfláknutí přípravy..)
dostatek místa na zaparkování před vchodem
dostatek času v den stěhování (schůzky na pevný čas si nedomlouvám)

SB STĚHOVÁNÍ BRNO doporučuje:
na oblečení je nejlepší šatní box s ramínkem - přendám ze skříně a je to. Lůžkoviny dám do PEVNÝCH pytlů
nádobí, sklo, porcelán nebo dekorace dám do nejpevnějších krabic/boxů a označím nápisem KŘEHKÉ
knihy dám do krabic o velikosti cca banánové krabice (větší krabice to nepřežije..)
k přípravě věcí NEPOUŽÍVÁM igelitové a nákupní tašky!

hotovo?

2 týdny

Zkontroluji, zda není nábytek poškrábaný nebo jinak poškozený
Na odpojení plynového sporáku zavolám certifikovanou firmu
NEZAPOMENU - v novém bytě mám jiné rozměry. Projde skříň / sedačka chodbou? Pračka do koupelny.. ?
Silně znečištěné věci ke stěhování očistím. Na pneu použiji obal.

1 týden

Vyprázdním chladničku, myslím na přepravu zmrazených potravin. Ze sušičky vyliju nádržku s vodou.
Je-li vhodné, květiny stáhnu provázkem, aby se daly skládat vedle sebe. Menší dám do otevřených krabic
Odpojím pračku
NEZAPOMENU zajistit parkovací místo co nejblíže u vchodu
Informuji sousedy / SVJ o stěhování (obsadíme chodby, schodiště, výtah)
K balení si jako poslední nechám:

den D

toaletní papír, mýdlo / utěrka
univerzální čistič
občerstvení / káva / hrnek / talíře s příbory pro každého člena rodiny
krmivo pro domácí mazlíčky
nůžky / nůž (k otevření krabic)
baterku
pytle na odpadky
přenosnsada nářadí
věci na převlečení a ručník pro každého člena rodiny
doklady všech členů rodiny
Projdu s partou SB všechny věci, UPOZORNÍM: na křehké a specifické věci, věci přednostně k nakládce / vykládce
Kontroluji: ze všech nábytků jsou vyndány police a skříně jsou zamčeny/zabezpečeny proti otevření
Kontroluji: elektronika a domácí spotřebiče jsou odpojeny a připraveny k transportu (pračka, myčka, sušička, lednice..)
Kontroluji: boxy nebo krabice jsou označeny na horní straně i po stranách
Všechny křehké předměty jsou dobře zabaleny proti rozbití
Předtím, než odjedu:

ZAPÍŠI SI KONEČNÉ STAVY MĚŘIDEL
Než naložíme poslední krabici, opište si stavy měřidel v nemovitosti

plyn
předchozí adresa
nový domov
Poznámky:

elektřina

voda

datum

