Cenník je platný od 1.11.2016

CENNÍK - Virtuálne a doplnkové služby
Balíček virtuálnych služieb - pre inkubované firmy
Obsah balíčka
Poskytnutie registrovanej adresy - sídla firmy
Poskytovanie poštovej adresy a preberanie doručenej pošty
E-mailový/telefonický oznam o doručenej pošte (podľa
dohody)
Preberanie doporučenej pošty
Zasadačka pre 20 osôb (neobmedzene podľa aktuálne
voľných kapcít - je potrebné rezervovať si vopred cez online
rezervačný systém alebo e-mailom na info@inqb.sk)
Možnosť využiť coworkingový priestor FLEXI ROOM InQb
počas 4 dní v mesiaci v čase stanovených otváracích hodín
Bezplatná účasť na aktivitách organizovaných pre
inkubované firmy (semináre, workshopy, školenia)
Kopírovanie dokumentov - čiernobiela tlač A4 (do 100 strán
mesačne)
Tlač dokumentov - čiernobiela A4 (do 100 strán mesačne)
Skenovanie dokumentov A4 (neobmedzene)

Inkubovaná firma
Suma v € s DPH/mesiac

60,00 €

Doplnkové služby k dlhodobému prenájmu priestorov - pre komerčné firmy
Komerčná firma
Doplnkové služby
Poskytnutie registrovanej adresy - sídla firmy
(možné iba pri fyzickom prenájme kancelárskych
priestorov):
- súhlas na zriadenie sídla na adrese Pionierska 15
- preberanie doručenej pošty vrátane doporučených
zásielok (po vystavení splnomocnenia na preberanie
doporučených zásielok zo strany objednávateľa služby)
Poskytovanie korešpondenčnej adresy:
- preberanie doručenej pošty vrátane doporučených
zásielok (po vystavení splnomocnenia na preberanie
doporučených zásielok zo strany objednávateľa služby)
- telefonický alebo e-mailový oznam o prijatej pošte.
Preposielanie doručenej pošty (na vyžiadanie)

Suma v € s DPH/mesiac

30,00 €

20,00 €

cena poštovného + 10,00 €

Poznámky:
° Cenník je platný od 1.11.2016. Platnosť predchádzajúceho cenníka bola zrušená. Právo aktualizácie
cenníka je vyhradené.
° Služby, ktoré sú zahrnuté v balíčku pre inkubované firmy, ako aj doplnkové služby pre komerčné firmy, ktoré
nájomca v danom mesiaci nevyužije, nie je možné presunúť do ďalšieho mesiaca. V prípade nevyužitia služby z
dôvodu na strane objednávateľa služby nemá objednávateľ nárok ani na vrátenie peňazí.
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