Koszt miesięczny
(czas nieokreślony)
Kaucja
Koszt miesięczny 6 miesięcy
Koszt miesięczny 12 miesięcy
Kaucja dla umów na
czas określony
Usługi wliczone w cenę:

119 zł netto/miesiąc
292.74 zł
109 zł netto/miesiąc
99 zł netto/miesiąc
Brak






Koszt miesięczny
(czas nieokreślony)
Kaucja
Koszt miesięczny 6 miesięcy
Koszt miesięczny 12 miesięcy
Kaucja dla umów na
czas określony
Usługi wliczone w cenę:

Udostępnienie siedziby dla celów marketingu i prezentacji firmy klienta;
Udostępnienie siedziby dla celów formalnej rejestracji firmy klienta;
Odbiór korespondencji zwykłej i przesyłek;
Odbiór korespondencji poleconej;
Powiadomienie o nadejściu przesyłki drogą mailową, najdalej kolejnego dnia
roboczego;

219 zł netto/miesiąc
538.74 zł
209 zł netto/miesiąc
199 zł netto/miesiąc
Brak







Udostępnienie siedziby dla celów marketingu i prezentacji firmy klienta;
Udostępnienie siedziby dla celów formalnej rejestracji firmy klienta
Odbiór korespondencji zwykłej i przesyłek;
Odbiór korespondencji poleconej;
Powiadomienie o nadejściu przesyłki drogą mailową, najdalej kolejnego dnia
roboczego;
Skanowanie korespondencji bez limitów, najdalej kolejnego dnia roboczego po
zleceniu

Pokój 1-osobowy
Pokoje 2-osobowe
Pokoje 3-osobowe
Pokoje 4-osobowe
Pokoje 5-osobowe
Pokoje 6-osobowe
Pokój 10-osobowy

12 wybranych dni w miesiącu
8 wybranych dni w miesiącu
Hot desk full-time
Dzień
Godzina

2 500 zł
2 900 zł
3 300 zł
3 800 zł
4 300 zł
6 500 zł
14 050 zł

350 zł/miesiąc
290 zł/miesiąc
480 zł/miesiąc
69 zł/dzień
29 zł/h

Dostęp do biura 8:00 – 22:00
Dostęp do biura 8:00 – 22:00
Dostęp do biura 24/7
Dostęp do biura 8:00 - 16:30
Dostęp do biura 8:00 – 16:30





Dla 2 - 4 osób 45 zł/h | 289 zł / cały dzień
Dla 6 - 9 osób 55 zł/h | 430 zł / cały dzień
Powyżej 10 osób 89 zł/h | 850 zł / cały dzień




Druk czarny 0,25 zł/ str.
Druk kolorowy 0,50 zł/str.

Zawiadomienie w formie email lub sms o nieopłaceniu w
terminie faktury za Usługi
Opłata dodatkowa za przechowywanie przesyłek
niemieszczących się w skrytce indywidualnej Klienta ponad
termin przewidziany w OWU (2 dni)
Opłata dodatkowa za wysłanie wezwania do zapłaty w
przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia
Opłata dodatkowa za wydanie karty dostępu w przypadku
jej zgubienia, za brak zwrotu karty, kluczy do szafek lub
innych przedmiotów, do wydania których Klient jest
zobowiązany w przypadku rozwiązania Umowy
Opłata dodatkowa z tytułu bezumownego korzystania z
Miejsc do Pracy

10 zł
(słownie: dziesięć złotych)
10 zł
(słownie: dziesięć złotych)
30 zł
(słownie: trzydzieści złotych)
50 zł
(słownie: pięćdziesiąt złotych)

50 zł
(słownie: pięćdziesiąt złotych)
za każdą godzinę korzystania z Miejsc do Pracy

