
Cennik z dnia 8 września 2020 r. 
 

CENNIK     
 

CENNIK NAJMU WIRTUALNEGO BIURA 

 
1. Adres do celów rejestracyjnych  
2. Adres do celów korespondencyjnych i marketingowych; 
3. Odbiór i przechowywanie korespondencji przychodzącej; 
4. Przesyłanie informacji o odebranej korespondencji na 

wskazany adres e-mail lub SMS na wskazany numer telefonu; 
5. Skanowanie odebranej korespondencji i wysyłanie na wskazany 

adres e-mail (na Twoje życzenie) maks. 50 skanowanych stron 
miesięcznie; 

6. Dostęp do pomieszczenia konsultacyjnego (do 10 godzin w 
miesiącu), w ramach którego otrzymujesz dostęp do sieci 
internet (WiFi), dostęp do aneksu kuchennego (kawa i herbata 
w cenie – dla Ciebie i Twoich gości);  

 
Koszt skanowania dokumentów poza pakietem: 1 zł / strona 
 

Umowa na 3 miesiące 
Płatne: 400 zł  

za cały okres umowy 

Umowa na 6 miesięcy 
Płatne: 700 zł  

za cały okres umowy 

Umowa na 12 miesięcy 
Płatne: 1000 zł  

za cały okres umowy 

 

CENNIK NAJMU SALI KONFERENCYJNEJ 

 
 
 
 

                1 godzina (60 minut) – 60 zł 
 

Dzień (10 godzin) – 350 zł 
 
Weekend (sobota i niedziela) – 500 zł 

 
 

Umowa na 3 miesiące – Rabat 10% 
Umowa na 6 miesięcy – Rabat 15% 
Umowa na 12 miesięcy – Rabat 20% 

 
 

 
w cenie najmu sali:  
 

 rzutnik,  

 ekran,  

 flipchart,  

 markery,  

 pilot do rzutnika,  

 głośniki,  

 kawa i herbata (samoobsługa) 

 woda z dystrybutora  

 video-domofon bezpośrednio na salę 

 drukarka sieciowa 

 wifi – szybki internet (światłowód) 
 
 
- Kartki do flipcharta we własnym zakresie 
 

 

CENNIK NAJMU STANOWISKA BIUROWEGO W COWORKINGU 

 
1. Adres do celów korespondencyjnych 
2. Dedykowane biurko na czas trwania umowy 
3. Dedykowana szafka na klucz na czas trwania umowy 
4. Dostęp do biura 24/h – dedykowana karta dostępu 
5. Pomieszczenie klimatyzowane 
6. Dostęp do drukarki sieciowej  

(kartki we własnym zakresie) 
7. Dostęp do aneksu kuchennego 
8. Szybki internet – światłowód 
9. Media w cenie (woda, prąd, ogrzewanie, śmieci) 

 

PAKIET TESTERA: 200 zł za 1 tydzień 
– Wynajmij na 1 tydzień bez konieczności kontynuacji, 
z opcją rozszerzenie umowy do wyższego pakietu. 
 

PAKIET FREELANCERA: 400 zł za miesiąc 
- Wynajmij na 1 miesiąc bez konieczności kontynuacji, 
z opcją rozszerzenie umowy do wyższego pakietu. 
 

PAKIET REZYDENTA: 350 zł miesięcznie 
- Wynajmij na 3 miesiące bez konieczności 
kontynuacji. Płatności miesięczne. W pakiecie umowa 
Wirtualnego Biura na 3 miesiące. 
 

 
Wszystkie podane wyżej ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT (23%).  
Płatność następuje z góry za daną usługę. 


