
Ceník služeb nabízených na webovém portálu www.nostresscare.cz

Služba Specifikace Cena

Úvodní setkání Seznámení chůvy s rodinou 1 hodina zdarma

Krátkodobé hlídání 
Pravidelné i jednorázové hlídání 
v domácnosti nebo jinde. 300 CZK/hod

Celodenní hlídání Péče o dítě 24 hodin souvisle 3 600 CZK/den

Organizace dětských oslav Péče o dítě/děti a zajištění 
(dekorace, zábavní program, 
občerstvení) dle individuální 
domluvy

Péče o 1-4 děti: od 400 CZK/hod
Každé další dítě 200 CZK/hod
Nezahrnuje cenu přípravy a 
související náklady.

Doprovod na dovolenou 6 hodin hlídání a více. Klient hradí 
náklady na pobyt stravu a 
dopravu chůvy.

1 800 CZK/6 hodin, každá další 
započatá hodina 300 CZK

Péče o domácnost Večerní žehlení v době hlídání 
dětí, nákup či další pochůzky 
bezprostředně před nebo po 
hlídání.

300 CZK/ hod

Hlídání je možné ve všední dny, o víkendech, svátcích v českém nebo anglickém jazyce v centru Prahy a jeho 
okolí od 7:00 do 2:00 hodin ráno nadcházejícího dne. Nejpozdější začátek hlídání je ve 21 hodin. 

V rámci poskytování služeb krátkodobé/dlouhodobé hlídání se chůva nestará o chod domácnosti.

U večerního hlídání končícího po 00:00 klient navíc hradí náklady za dopravu chůvy do místa jejího bydliště. 

Ceny jsou uváděny za jedno dítě či 2-4 sourozence. Minimální doba hlídání jsou 3 hodiny. Počítá se každá 
započatá půlhodina.

Krátkodobé hlídání je hrazeno platební kartou online přes platební bránu, zbývající nabízené služby bankovním 
převodem na základě faktury poslané Vám emailem.

Ceník je platný od 1.2. 2022

Poskytovatel služeb:  no stress care s.r.o, se sídlem Ke Džbánu 494/18, 161 00 Praha , IČ: 140 75 652
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