CENÍK SÍDEL/ VIRTUÁLNÍCH KANCELÁŘÍ 2015
Budějovická alej, Praha 4
KOMFORT	
  

Pronájem	
  zařízené	
  kanceláře	
  nebo	
  
zasedací	
  místnosA	
  včetně	
  umístění	
  sídla	
  	
  
a	
  zázemí	
  společnosA.	
  

0 hod.

od 12 hod. do 48 hod.

Předplatné období: 3 roky

1190 Kč

od 1390 Kč

Předplatné období: 2 roky

1390 Kč

od 1590 Kč

Předplatné období: 1 rok

1590 Kč

od 1790 Kč

V měsíčním poplatku jsou zahrnuty tyto služby:

Korespondenční adresa

Korespondenční adresa pro příjem pošty I k
využití na firemních vizitkách a obchodních
materiálech.

Souhlas & označení sídla společnosti

Poskytnutí sídla společnosti zapsaného v
obchodním rejstříku, označení sídla v
souladu se zákonem u vstupu do prostor.

Možnost pronájmu denní kanceláře nebo
zasedací místnosti
Počet předplacených hod. pronájmu denní
kanceláře nebo zasedací místnosti ★
Příjem a úschova došlé pošty

Pronájem vlastní kanceláře vybavené
nábytkem se zabezpečeným připojením k
internetu v provozní době centra.

Příjem a úschova doručené pošty vyškolenými
recepčními, evidence doporučené pošty v
knize příchozí pošty.

Vyzvednutí doručené pošty

Vyzvednutí doručené pošty na recepci Scott
& Weber v provozní době centra (Po-Pá,
8:30-17:00 hod.)

Oznámení o doručení pošty
e-mailem

Odeslání oznámení o doručení zásilky na
email klienta.
Komfort: 1x týdně, Byznys: okamžitě

Telefon & Fax

Využití centrálního telefonního a faxového
čísla obsluhovaného recepční centra.

Odpočinková (relax) zóna

Možnost využití odpočinkových prostor v
centru s připojením k internetu.

Neomezená konzumace nápojů

Konzumace nápojů pro 1 osobu (kvalitní
káva, čaje, mléko, voda) v kuchyňce centra.

Parkování

Možnost parkování před /v budově
centra

Měsíční poplatek (cena bez DPH) ★★

BYZNYS	
  

Služba splňující zákonné povinnosti
na sídlo společnosti s možností
pronájmu kancelářských prostor a
zasedací místnosti.

Doplňkové služby

★Platí pro smlouvy uzavřené na dobu 12 měsíců pro variantu 12 hod pronájmu, za blok dalších 12 předplacených hodin denní kanceláře nebo zasedací místnosti se účtuje 200
Kč/měsíc. Hodiny pronájmu denní kanceláře nebo zasedací místnosti lze libovolně čerpat. Pronájem je možné rezervovat přes rezervační systém Scott & Weber. Minimální počet
hodin čerpání pronájmu u denní kanceláře jsou 4 hodiny, u zasedací místnosti 1 hodinu. Bloky přeplacených hodin jsou možné objednávat pouze pro 12 hod. Maximální čerpání
48 hod./rok.
★★ Cena neobsahuje jednorázový aktivační poplatek ve výši 1 400 Kč bez DPH.

Pronájem denní kanceláře na 1-4 dny v měsíci
Pronájem vlastní plně vybavené kanceláře s internetem a s neomezenou konzumací nápojů v provozní době
centra za zvýhodněnou cenu.

od 750 Kč/den

Pronájem zasedací místnosti

Od 550 Kč/ hod.

Blok 12 předplacených hodin denní kanceláře nebo zasedací místnosti

200 Kč/ měsíc

Přeposílka pošty
Přeposlání pošty na adresu určenou klientem.

200 Kč/měsíc + reálné poštovní
náklady

Skenování došlé pošty
V případě přání zásilku naskenujeme dle Vašich požadavků.

200 Kč/měsíc

Telefonní operátorka
Unikátní telefonní číslo obsluhované telefonní operátorkou přijímající telefonní hovory jménem firmy klienta s
možností přesměrování hovoru.

550 Kč/měsíc + reálné poštovní
náklady

Full Service
Zajištění vkladu do obchodního rejstříku včetně přípravy návrhu změny v OR včetně změny na ostatních úřadech.

4000 Kč + reálné náklady

Nadstandartní zviditelnění firmy
Umistění loga na informativních tabulích

od 350 Kč/měsíc

Poznámka: Veškeré uvedené ceny obsahují DPH a jsou platné pro rok 2015.	
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Výborná dopravní dostupnost
• V	
  blízkosA	
  stanice	
  metra	
  C	
  Budějovická,	
  	
  bus.	
  
• Snadná	
  doprava	
  autem.	
  

	
  

Moderní kancelářská budova
• Provoz	
  NONSTOP	
  24/7/365.	
  
• PresAžní	
  adresa.	
  
• Parkování	
  zajištěno.	
  

	
  
Fungující recepce

• Vyškolený	
  personál	
  je	
  s	
  Vámi	
  	
  v	
  kontaktu.	
  

Služby v ceně sídla
• Možnost	
  využiW	
  odpočinkových	
  prostor	
  s	
  připojením	
  k	
  internetu.	
  
• Neomezená	
  konzumace	
  nápojů	
  ve	
  vybavené	
  kuchyňce	
  centra.	
  
• Relax	
  zóna.	
  

Plně vybavené kanceláře
• Plně	
  vybavené	
  kanceláře	
  moderním	
  nábytkem,	
  s	
  klimaAzací	
  a	
  s	
  
připojením	
  k	
  internetu.	
  
• Dostupné	
  v	
  provozní	
  době	
  centra	
  Po-‐Pá	
  od	
  8:30	
  do	
  17:00	
  hod.	
  

2x reprezentativní zasedací místnost
• Zasedací	
  a	
  konferenční	
  místnosA	
  až	
  pro	
  16	
  lidí.	
  

