VÁŠ SEZNAM OSOBNÍCH VĚCÍ

Týdny před

Úkol
Udělat si soupis všeho, co chci stěhovat
Určit věci, které nepotřebuji a mohu je darovat:
 obnošené oblečení (čisté a funkční), peřiny, polštáře, povlečení,
deky, starý nábytek, nádobí, matrace
Určit věci, které už nepotřebuji, ale mají stále svou hodnotu a mohu je
zpeněžit
Určit věci k ekologické likvidaci

3-4 týdny

2 týdny

Zjistit podmínky ukončení pojistné smlouvy na nemovitost
V případě prodeje nemovitosti si zajistit daňové přiznání k dani z nabytí
nemovitých věcí
Kontaktovat dodavatele služeb a zjistit podmínky pro přepis:
 Telefon
 Plyn / Elektřina / voda
 kabelová TV
 odvoz odpadů
Připravte si seznam přátel, firem a institucí, kteří by měli být upozorněni
na změnu trvalého pobytu
Objednejte si nezávaznou konzultaci pro stěhování, více na
www.sbstehovanibrno.cz. Dozvíte se detaily stěhování, přesnou cenu a
způsoby, jak ušetřit na stěhování
Objednejte si krabice či přepravky na stěhování, balící službu, demontáž
a montáž nábytku, více na www.sbstehovanibrno.cz
Zkontrolujte, zda není nábytek poškrábaný nebo jinak poškozený
Při přípravě stěhovaných věcí, myslete na ty, ke kterým potřebujete
rychlý a snadný přístup i během stěhování
Vyčistěte chladničku, myslete na přepravu zmrazených potravin

1 týden

Při platbách SIPO počítat s návštěvou kterékoliv pošty pro změnu
zasílací adresy
Myslet na změnu trvalého pobytu ve své novém bydlišti na příslušném
městském či obecním úřadě (s sebou doklad o vlastnictví nemovitosti
nebo souhlas vlastníka s umístěním trvalého pobytu)
Zajistěte parkovací místo pro stěhovací vozidlo co nejblíže u vchodu

Hotovo?

VÁŠ SEZNAM OSOBNÍCH VĚCÍ

Týdny před

Úkol
Sbalit a připravit "věci nezbytné potřeby":
 toaletní papír
 mýdlo / utěrka
 univerzální čistič
 občerstvení / káva
 krmivo pro domácí mazlíčky a miska
 hrnek / talíř příbory pro každého člena rodiny
 nůžky / nůž (k otevření krabic)
 svítilna
 pytle na odpadky
 přenosná sada nářadí
 věci na převlečení a ručník pro každého člena rodiny
 důležité záznamy
Určete věci, krabice, které se naloží jako poslední
Všechny volné položky jsou baleny v krabicích
Veškerá elektronika je odpojena od zdroje napájení. Plazmová TV by
měla být i ve stěhovaný den stále v pokojové teplotě

Den D

Všechny obrázky jsou odstraněny ze zdi
Všechny boxy jsou označeny jejich cílové místnosti ve svém novém
domově na vrcholu a po stranách každé krabice
Všechny křehké předměty jsou zabaleny a zajištěny proti rozbití
Ze všech skříní, komod jsou vyndány police a skříně jsou
zamčeny/zabezpečeny proti otevření a zkontrolovány
Všechny domácí spotřebiče jsou odpojeny a připraveny k transportu
Veškeré prádlo je odstraněno z postelí
Všechny pokoje, velké kusy nábytku jsou zkontrolovány
Chcete-li ušetřit čas: nábytkové sestavy jsou demontovány
Předtím, než odjedete:
 Je zavřená voda?
 Klimatizace vypnutá?
 Světla vypnuté?
 Předal jsem staré klíče od domu?
 Nezapomněl jsem ještě něco?

Hotovo?

