
Název služby
Jednotková 

cena
Poznámka

Zřízení služby 900,00 Kč Jednorázový poplatek

Poskytování služby 450,00 Kč Měsíční paušál

Záloha za poskytování služeb 2 000,00 Kč Záloha je splatná při ukončení smlouvy

Přijímání dopisů a faxů (prvních 20) zdarma Prvních dvacet v měsíci

Přijímání dopisů a faxů (nad 20) 5,00 Kč Jednotková cena

Přijímání jiných zásilek 15,00 Kč

Uložení zásilek (do jednoho měsíce) zdarma

Uložení zásilek (na déle než 1měsíc) 10,00 Kč Cena za den

Odesílání dopisů - obyčejné psaní 5,00 Kč

                    - doporučené psaní 10,00 Kč

                    - psaní s dodejkou 15,00 Kč

                    - jiná zásilka 15,00 Kč

Informace o návštěvách (prvních 5) zdarma Prvních 5 návštěv v daný den klient neplatí

Informace o návštěvách (nad 5) 5,00 Kč Šestá a každá další, jednotková cena

Přijímání telefonních hovorů zdarma

Přijímání telefonních hovorů 5,00 Kč

Zasedací místnost - 10 osob zdarma První 2 hodiny

Zasedací místnost - 10 osob 150,00 Kč Od 3. h.; mimo pracovní dobu 100% příplatek 

Konferenční sál - 45 osob zdarma První hodina

Konferenční sál - 45 osob 500,00 Kč Od 2. h.; mimo pracovní dobu 100% příplatek 

Konferenční sál - 70 osob zdarma První hodina

Konferenční sál - 70 osob 800,00 Kč Od 2. h.; mimo pracovní dobu 100% příplatek 

Datavideokonference 240,00 Kč Cena za h. spojení, po 1.h. účtováno po min.

Plus pronájem konferenčního sálu

CopyCentrum Dle platného ceníku TC HK

Občerstvení Dle platného ceníku TC HK

Zprostředkování dalších služeb

                    - právní

                    - překladatelské

                    - vedení účetnictví

                    - marketing

                    - obchodní oddělení

Parkování zdarma

Uvedené ceny nezahrnují DPH.

Ceník služeb

Virtuální sídlo

Cena nezahrnuje náklady na materiál a poplatky, které 

poskytovateli v přímé souvislosti s odesláním  vzniknou

Prvních 5 hovorů v daný den klient neplatí; Šestý a 

každý další ano; 5,-je jednotková cena; cena za 

přijímání telefonních hovorů v sobě nezahrnuje náklady 

na hovorné. 

Cena za využití těchto služeb bude sjednána v každém 

případě samostatně s ohledem na náročnost 

požadované služby



Název služby
Jednotková 

cena
Poznámka

Zřízení služby 450,00 Kč Jednorázový poplatek

Poskytování služby 250,00 Kč Měsíční paušál

Záloha za poskytování služeb 1 500,00 Kč Záloha je splatná při ukončení smlouvy

Přijímání dopisů a faxů (prvních 20) zdarma Prvních dvacet v měsíci

Přijímání dopisů a faxů (nad 20) 5,00 Kč Jednotková cena

Přijímání jiných zásilek 15,00 Kč

Uložení zásilek (do jednoho měsíce) zdarma

Uložení zásilek (na déle než 1měsíc) 10,00 Kč Cena za den

Odesílání dopisů - obyčejné psaní 5,00 Kč

                    - doporučené psaní 10,00 Kč

                    - psaní s dodejkou 15,00 Kč

                    - jiná zásilka 15,00 Kč

Informace o návštěvách (prvních 5) zdarma Prvních 5 návštěv v daný den klient neplatí

Informace o návštěvách (nad 5) 5,00 Kč Šestá a každá další, jednotková cena

Přijímání telefonních hovorů zdarma

Přijímání telefonních hovorů 5,00 Kč

Zasedací místnost - 10 osob zdarma První 2 hodiny

Zasedací místnost - 10 osob 150,00 Kč Od 3. h.; mimo pracovní dobu 100% příplatek 

Konferenční sál - 45 osob 500,00 Kč Mimo pracovní dobu 100% příplatek 

Konferenční sál - 70 osob 800,00 Kč Mimo pracovní dobu 100% příplatek 

Datavideokonference 240,00 Kč Cena za h. spojení, po 1.h. účtováno po min.

Plus pronájem konferenčního sálu

CopyCentrum Dle platného ceníku TC HK

Občerstvení Dle platného ceníku TC HK

Zprostředkování dalších služeb

                    - právní

                    - překladatelské

                    - vedení účetnictví

                    - marketing

                    - obchodní oddělení

Parkování zdarma

Ceník služeb

Virtuální adresa

Uvedené ceny nezahrnují DPH.

Cena za využití těchto služeb bude sjednána v každém 

případě samostatně s ohledem na náročnost 

požadované služby

Cena nezahrnuje náklady na materiál a poplatky, které 

poskytovateli v přímé souvislosti s odesláním  vzniknou

Prvních 5 hovorů v daný den klient neplatí; Šestý a 

každý další ano; 5,-je jednotková cena; cena za 

přijímání telefonních hovorů v sobě nezahrnuje náklady 


