Ceník
Služeb virtuální kanceláře poskytovaný společností
ADVIA GROUP s.r.o.
Na Poříčí 1071/17, Praha 1, PSČ 110 00
Tel.: 222 313 040, 777 857 758
e-mail: advia@email.cz

Rozsah poskytovaných služeb
Basic
---

Sídlo společnosti,
Sídlo fyzické osoby

ECONOMY

Program
STANDARD

EXCLUSIVE

790 Kč

890 Kč

1090 Kč

/měsíc2

/měsíc2

/měsíc2

---

---

(základní cena)

Kontaktní adresa (bez zápisu v rejstříku1)
Poskytované služby (možnost přiobjednání)
- příjem a úschova pošty
- přeposílání pošty
- trvalé přesměrování pošty
- přeposílání naskenované pošty
- oznámení přijaté pošty (faxu)
- e-mailem
- sms
- telefonicky
Příjem faxů
Přeposílání pošty faxem
Vyřizování telefonních hovorů

490 Kč / měsíc ---

Správa datových schránek
Jednací místnost

500 Kč / měsíc6
---

ano (v základní ceně)
190 Kč / měsíc3
290 Kč / měsíc8
---

ano
-------

(v základní ceně)

ano (v základní ceně)
190 Kč / měsíc3
290 Kč / měsíc8
---

ano (v základní ceně)
250 Kč / měsíc7
190 Kč / měsíc8
300 Kč / měsíc4

ano
-----------

ano (v základní ceně)
--------900 Kč
+500 Kč/měsíc5
500 Kč / měsíc6
---

ano (v základní ceně)
10 Kč / měsíc
30 Kč / měsíc
10 Kč / stránku
10 Kč / stránku
900 Kč
+500 Kč/měsíc5
500 Kč / měsíc6
---

ano (v základní ceně)
10 Kč / měsíc
10 Kč / měsíc
5 Kč / stránku
5 Kč / stránku
700 Kč
+500 Kč/měsíc5
300 Kč / měsíc6
600 Kč / hod.

(v základní ceně)

1

Kontaktní adresa slouží pouze pro doručování pošty, aniž by došlo k jejímu zápisu do obchodního, živnostenského či jiného
rejstříku.
2
V základní ceně sídla je zahrnuto: poskytnutí adresy sídla společnosti nebo fyzické osoby a označení na budově, označení
domovní schránky a příjem doručené pošty, její evidence a úschova.
3
Pošta je na adresu určenou klientem přeposílána 1x týdně. Cena za přeposlání zásilek o hmotnosti nad 1kg činí 60 Kč +
poštovné. Balíky jsou přejímány a je s nimi dále nakládáno na základě individuálně sjednaných podmínek.
4
Uvedená cena platí pro přeposílání 15 stran formátu A4 měsíčně. Cena za každou další skenovanou a přeposílanou stranu činí
15 Kč.
5
Cena 500 Kč za měsíc platí pro vyřízení prvních 30 hovorů, každý další hovor je účtován částkou 10 Kč.
6
Uvedená cena platí pro příjem a přeposlání 5 zpráv měsíčně, zpracování každé další zprávy je účtováno částkou 30 Kč.
7
Uvedená cena platí pro přeposlání 8 přijatých zásilek (do 500g) měsíčně. Cena za každou další přeposlanou zásilku činí 50 Kč.
Cena za přeposlání zásilek o hmotnosti nad 500g činí 60 Kč + poštovné. Balíky jsou přejímány a je s nimi dále nakládáno na
základě individuálně sjednaných podmínek.
8
Dosílka pošty je zajišťována prostřednictví České pošty, s.p. pro zásilky odeslané prostřednictvím České pošty, s.p.
Všechny uvedené ceny jsou konečné; společnost, prostřednictvím které jsou služby poskytovány, není plátcem DPH.

_________________________________

