oferta GoBiz - wirtual office
WIRTUALNE BIURO
Pakiet

Opis usługi w ramach pakietu

Cennik

Okres
obowiązywania
umowy

1. Udostępnienie adresu dla celów zarejestrowania działalności
gospodarczej Klienta lub spółki prawa handlowego
Plan podstawowy („0”)

Plan podstawowy plus („0+”) zawierający wszystkie usługi
planu podstawowego („0”)

2. Udostępnienie adres do celów korespondencji
3. Obsługa korespondencji Klienta – odbiór przesyłek
4. Przekazywanie Klientowi odebranej korespondencji - odbiór
osobisty przez Klienta
1. Przekazywanie Klientowi odebranej korespondencji - przesyłanie
Klientowi na wskazany adres pocztowy
1.
2.

69 zł netto/ m-c

79 zł netto/ m-c

Cały zakres planu podstawowego („0”)
Wirtualny sekretariat

a) skanowanie korespondencji papierowej pdf i przesłanie jej na
wskazany adres e-mail (limit stron: do 45 str./m-c, powyżej limitu
skanowanie korespondencji zgodnie z cennikiem usług dodatkowych)
Plan standardowy („1”)

b) udostępnienie Klientowi dedykowanego numeru telefonu z
możliwością zdalnego odsłuchania nagrań

109 złnetto /m-c

c) udostępnienie aktywnego numeru faksu do obsługi faksów
wychodzących i przychodzących (limit stron na faksy przychodzące:
do 45 str. w miesiącu, powyżej limitu odbieranie faksów zgodnie z
cennikiem usług dodatkowych)
3. 15% opust na wynajem Sali konferencyjnej na spotkania
biznesowe w godzinach pracy biura
1. Cały zakres planu podstawowego („0”)
2. Cały zakres planu standardowego („1”)
3. Wirtualny sekretariat
a) drukowanie i kopertowanie korespondencji wychodzącej do
partnerów biznesowych Klienta - wydruk czarno-biały (limit stron –
do 50 str./m-c, powyżej limitu zgodnie z cennikiem usług
dodatkowych),
Plan premium („2”)

b) wysyłanie przygotowanej korespondencji pocztą (do 30 przesyłek
pocztowych/m-c o wadze nie przekraczającej …. Kg, cięższe przesyłki
za dodatkową opłatą. Przesyłki powyżej limitu miesięcznego
przesyłane zgodnie z cennikiem usług dodatkowych) lub za pomocą
kuriera (na warunkach określonych w Umowie),

3 m-ce/
6 m-cy/
12 m-cy

169 zł netto/m-c

4. 6 godz. gratis na wynajem Sali konferencyjnej na spotkania
biznesowe w godzinach pracy biura
Plan premium plus („2+”)
- zawierający wszystkie usługi
planu premium („2”)

1. Wysyłanie i odbieranie faksów (limit stron – do 50 str./m-c
wysłanych i 50 str./m-c odebranych, powyżej limitu zgodnie z
cennikiem usług dodatkowych),

179 zł netto/m-c

Plan premium asystent („3”)
- zawierający wszystkie usługi
planów („2”) i („2+”)

1. Odbieranie połączeń telefonicznych na dedykowany dla Klienta
numer.

209 zł netto/m-c

Projekt pt. "GoBiz - innowacyjne rozwiązania biznesowe firmy STRUCTUM" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

strona 1/2

infolinia: 814 608 814

oferta GoBiz - wirtual office

CO-WORKING
z abonamentem
1. 2 godz./ m-c - 17 zł netto/ m-c
„Hot desk" - biurko na godziny
2. 4 godz./m-c - 29 zł netto/ m-c
3. 10 godz./m-c - 79 zł netto/m-c
1. 1 dzień/ m-c - 25 zł netto/ m-c
Biurko na dni
2. 2 dni/m-c - 45 zł netto/ m-c
3. 3 dni/m-c - 69 zł netto/m-c
Biurko stałe - nielimitowany dostęp 300 zł netto/m-c
• udostępnienie internetu - wifi oraz gniazdo sieciowe ethernet - bez
limitu transferu, prędkość łącza do 30 MB/s.
• udostępnienie gniazd zasilających 230V - 2 szt.
• dostęp do zaplecza socjalnego i barku kawowego
• przestrzeń na reklamę na tablicy firmowej dla 3 pierwszych
Klientów
• przestrzeń na reklamę na stronie GoBiz Virtual Office
• obsługa recepcyjna dla Klienta i jego gości
• dostęp do sali konferencyjnej w m-cu uzależniony od wyboru
wariantu
Wariant

bez abonamentu
10 zł netto/ godz.

29 zł netto/ dzień
n/d
• możliwość wynajęcia Sali
konferencyjnej zgodnie z cennikiem
• możliwość skanowania, drukowania,
• możliwość skorzystania z urządzeń

• skanowanie, drukowanie – limit uzależniony od wyboru wariantu

Usługa
Sala konferencyjna
sala o powierzchni ok. 21 m2 –
mieści do 15 os. w ustawieniu
teatralnym, do 10 os. w
Rzutnik multimedialny
Serwis kawowy
Laptop

PAKIET KONFERENCYJNY
Dni robocze/ godz.
• 1 godz./ 40 netto zł
• do 5 godz./ 100 netto zł
• cały dzień (do 10 godz.)/ 150 netto zł
• powyżej 3 dni - zgodnie z indywidualnym uzgodnieniem z Klientem
• 1 godz./ 8 netto zł
• 1 dzień (do 10 godz.)/ 19,99 netto zł
• 7 zł netto/ os.
• 15 zł netto/ dzień
USŁUGI DODATKOWE

Weekend/godz.
• 1 godz./ 55 netto zł
• do 5 godz./ 120 netto zł
• cały dzień (do 10 godz.)/ 170 netto zł

Skanowanie wraz z przesłaniem
w formacie pdf na adres e-mail 0,39 zł netto/stronę
Samodzielne skanowanie z
przesłaniem na adres e-mail

gratis

0,29 zł netto/ stronę
Kopiowanie czarno-białe
2,09 zł netto/ stronę
Kopiowanie kolorowe
Wydruk laserowy czarno-biały
0,15 zł netto/ stronę
na papierze zwykłym (z
wyłączeniem zdjęć)
Wydruk laserowy kolorowy na
1,99 zł netto/stronę
papierze zwykłym (z
wyłączeniem zdjęć)
Wysłanie faksu w imieniu Klienta 0,49 zł netto/ stronę
gratis
Samodzielne wysłanie faksu
Odbiór faksów przychodzących 0,49 zł netto/ stronę
Wysłanie korespondencji w
imieniu Klienta (Poczta Polska) 1,49 zł netto za list + opłata wg cennika Poczty Polskiej
11,99
zł netto na przesyłkę + opłata wg cennika Poczty Polskiej
Zbiorcze przesłanie korespondencji
do Klienta
11,99 złKlienta
netto za przesyłkę do 2 kg + opłata wg cennika firmy kurierskiej
Wysłanie przesyłki kurierskiej w imieniu
cennik ustalane wg indywidualnego zapotrzebowania Klienta
Catering
Projekt pt. "GoBiz - innowacyjne rozwiązania biznesowe firmy STRUCTUM" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

strona 2/2

infolinia: 814 608 814

