Lista de preturi a servicilor
Sediu virtual
Preţul de bază de 800 CZK ( 33 EUR ) pe lună include:
•
•
•
•
•

Chiria pentru oferirea sediului companiei pe un an
Oferirea unei adrese de corespondenţă
Primirea corespondeţei obişnuite şi a pachetelor
Transmiterea informaţiilor prin e-mail privind corespondenţa sosită
Trimiterea corespondenţei sosite 2x pe lună (taxele poştale le achită destinatarul)

La încheierea contractului şi efectuarea plăţii pe 2 ani, se oferă o reducere de -10%. La
încheierea contractului şi efectuarea plăţii pe o perioadă de minim 3 ani, se oferă o reducere
de -20%.
În cazul amplasării a două sau mai multe firme, oferim o reducere de la 10% până la 20% în
funcţie de numărul de firme amplasate.
Taxă excepţională de activare
(pentru achitarea cheltuielilor legate de reînregistrarea firmei
şi emiterea tuturor actelor necesare)

1 000,- CZK ( 42 EUR )

Servicii de comunicare
Trimiterea corespondenţei de 3x şi de mai multe ori pe lună
(taxele poştale le achită destinatarul)
10,- CZK (0,42 EUR)/ pachetul
Primirea apelurilor telefonice + înregistrare
15,- CZK (0,65 EUR)/ apel
Scanarea şi transmiterea corespondenţei prin e-mail
20,- CZK (0,85 EUR)
Anunţare cu privire la corespondenţa sosită
Prin telefon
Prin e-mail
Mesaj SMS

10,- CZK (0,42 EUR)/ apel
0,- CZK
4,- CZK (0,17 EUR)/ Rep. Cehă
8,- CZK (0,34 EUR)/străinătate

Servicii de fax
Printare pe hârtie de birou
Retransmitere prin email
Trimitere de faxuri în Rep. Cehă
Trimitere de faxuri în Europa

2,- CZK (0,09 EUR)/ pagina
0,- CZK
5,- CZK (0,21 EUR)/pagina
5,- CZK (0,65 EUR)/ pagina

Servicii poştale şi de curierat
Primirea pachetelor poştale şi de curierat
Punerea în plicuri şi trimiterea corespondenţei
Împachetarea pachetelor

10,- CZK (0,42 EUR)/ pachetul
10,- CZK (0,42 EUR)/ plic + taxa poştală
20,- CZK (0,85 EUR)/ pachet

Servicii administrative
Lucrări calificate de secretariat (procese-verbale de la întâlniri, întocmiri de tabele,
corespondenţă, vizite la autorităţi etc.
450,- CZK (19 EUR)/ oră
Înfiinţarea unei noi societăţi s.r.l. cu domeniul
de la 15.000 CZK până la 20.000 CZK
de afaceri liber şi acordarea sediului
(625 până la 834 EUR) inclusiv taxele
(în preţ nu este inclusă chiria pentru sediu)
Înfiinţarea unei noi societăţi s.r.l. pe baza
30.000 CZK (1250 EUR)
împuternicirii inclusiv chiria pe un an

Servicii tehnice
Crearea propriului număr de telefon (pe lună)
Copieri
Închirierea unei săli de şedinţe
(se oferă răcoritare cu plată)

Preţurile prezentate sunt fără TVA.

500,-CZK/( 21 EUR) + telefonate
3,- CZK (0,125 EUR)/pag.
200,-CZK (8 EUR)/ora

