
 

 

 
 
 
 
 

 
 
                                      

Ценоразпис        
 
 
 

Виртуално седалище 
 
Основна цена  800, - Kč ( 33,- EUR) / месец включва: 
 

•  Наем за предоставяне на седалище за една година. 
•  Предоставяне на адрес за кореспонденция. 
•  Приемане на обикновена поща и колети. 
•  Предоставяне на информация с е-меил за получена пощата 
•  Препращане на получената поща 2 пъти в месеца (пощенската такса плаща     

             получателя). 
 
При сключване на договорите и плащане на минимално 2 години -10% отстъпка. При 
сключване на договор и плащане на минимално 3 години -20% отстъпка. 
Когато се настаняват две или повече компании се предлага отстъпка от 10% до 20% в 
зависимост от броя на настаняваните компании. 
 
Еднократна активационна такса в размер на                                 1 000 Kč ( 42,- EUR ) 
(За покриване на разходите, свързани с пререгистрацията 
 на фирмата и издаване на всички необходими документи) 
 
 
Комуникационни услуги 
 
Препращане на пощата 3 и повече пъти за месец -           10, -Kč/пратка ( 0,42 EUR ) 
(Пощенските такси плаща получателя) 
Приемане на телефонни разговори +  записване -            15, -Kč/разговор ( 0,65 EUR ) 
Сканиране и препращане на пощата с е-мейл  -                20,- Kč/e-mail ( 0,85 EUR ) 
 
 
Уведомяване за входяща поща 
   
- по телефона                                                                         10, -Kč/обажданe ( 0,42 EUR ) 
- с е-мейл                                                                                 0,- Kč 
- със SMS                                                                                 4,- Kč / за Чехия ( 0,17 EUR ) 
                                                                                                  8, -Kč/ за чужбина ( 0,34 EUR ) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Факсови служби 
 
Печат върху обикновена хартия                                             2, -Kč/страница  ( 0,09 EUR ) 
Изпращане с емейл                                                                   0,- Kč 
Изпращане на факсове за Чехия                                             5, -Kč/страница ( 0,21 EUR ) 
Изпращане на факсове за Европа                                          15, -Kč/страница ( 0,65 EUR ) 
 
 
Пощенски и куриерски услуги 
 
Получаване на пощенски и куриерски пратки                      10, -Kč/пратка ( 0,42 EUR ) 
Влагане на писемности в пликове  
и изпращане на пощата                                        10, -Kč/писмо+ пощен. такса ( 0,42 EUR ) 
Опаковане на колет                                                                  20, -Kč/пакет ( 0,85 EUR ) 
 
Административни услуги 
 
Квалифицирани секретарски дейности -                                450, -Kč/час ( 19,- EUR ) 
(Протоколи от заседанията, създаване на таблици, поръчкова кореспонденция , 
посещение на институции и т.н.) 
Регистрация на ново ООД със                   от 15 000 Kč до 20 000 Kč (  625 до 834,- EUR )   
свободна дейност и предоставяне на седалище                          включително таксите 
(в цената не е включен стойноста на наема) 
Регистрация на ново ООД въз основа на пълномощно        30.000,-Kč (  1250,- EUR ) 
включително наема за една година 
 
Технически услуги 
 
Осигуряване на собствен стационарен телефонен номер     500,-Kč/(21 EUR) месец +     
                                                                                                     цена за говори  
Копиране                                                                                    3, -Kč/страница ( 0,125 EUR )  
Наемане на конферентната зала -                                            200, -Kč/час ( 8,- EUR )  
(напитки се предлагат срещу допълнително заплащане) 
 
 
Всички цени са без ДДС. 
 

 
 
 
 
 
 


