
PAKIETY CENNIK KATOWICE

USŁUGI ADRES        

ADRES PLUS 

skanowanie 

poczty

BIURO 

STANDARD BIURO PLUS 

SKRYTKA 

POCZTOWA SEKRETARKA

Umowa na 3 miesiące i płatność z góry 210 zł 340 zł 570 zł 800 zł 100 zł 260 zł
średni koszt miesięczny 70 zł 113 zł 190 zł 267 zł 33 zł 87 zł

Umowa na 6 miesięcy i płatność z góry 360 zł 540 zł 888 zł 1 080 zł 180 zł 430 zł
średni koszt miesięczny 60 zł 90 zł 148 zł 180 zł 30 zł 72 zł

Umowa na 12 miesięcy i płatność z góry 600 zł 840 zł 1 550 zł 1 800 zł 280 zł 730 zł

średni koszt miesięczny 50 zł 84 zł 129 zł 150 zł 23 zł 61 zł

adres dla siedziby firmy x x x x  
odbieranie i przechowywania korespondencji x x x x x
powiadomienie e-mail o nadejściu poczty x x x x x
dostęp do PANELU KLIENTA 24h/na dobę x x x x x
skanowanie oraz umieszczanie skanów w 

PANELU KLIENTA  x x x  
indywidualny lokalny numer telefonu x x x

odbieranie połaczeń 

x                  
60min

x                  
80min

x                  
60min

dostęp do gabinetu 35 zł 35 zł 30 zł

x                 
8h lub 11h 35 zł 35 zł

dostęp do sali konferencyjnej 48 zł 48 zł 48 zł

x                    
2h lub 0 h 48 zł 48 zł

USŁUGI PROMOCJA START ADRES        

PROMOCJA 

*START

ADRES PLUS 

skanowanie 

poczty

PROMOCJA 

*START

Umowa na 3 miesiące i płatność z góry 210 zł 210 zł 340 zł 340 zł
średni koszt miesięczny 70 zł 70 zł 113 zł 113 zł

Umowa na 6 miesięcy i płatność z góry 360 zł 300 zł 540 zł 500 zł

średni koszt miesięczny 60 zł 50 zł 90 zł 83 zł

Umowa na 12 miesięcy i płatność z góry 600 zł 500 zł 840 zł 700 zł

średni koszt miesięczny 50 zł 42 zł 70 zł 58 zł
*START dotyczy pierwszej umowy z naszym biurem

Usługi dodatkowe:

dostęp do stanowiska pracy
drukowanie/SKAN dokumentów kolor
pakiet POCZTA5 (PAKIET DO ROZLICZENIA ) 50ZŁ NETTO
CATERING CAŁODNIOWY 
CATERING JEDNORAZOWY

korespondencji wg cennika kuriera + 10zł / szt.

paczki wg cennika poczty + 15 zł / szt.

korespondencji wg cennika poczty + 8 zł / szt.

Promocja:
•Przy umowie na 2 firmy w naszych biurach DODATKOWY UPUST

BIURO HELLO WROCŁAW ul. Leszczyńskiego 4 lok. 25, 50-078 Wrocław, tel: +48 717382283, +48 530997747, biuro@biurohello.pl

BIURO HELLO GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, 80-855 Gdańsk, tel: + 48 587396730, + 48 794997520 biurogdansk@biurohello.pl

BIURO HELLO KATOWICE, ul. Mielęckiego 10 lok. 503, 40-013 Katowice, tel: +48 327220385, +48 794997764 biurokatowice@biurohello.pl

BIURO HELLO WARSZAWA, al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10, 02-001 Warszawa, tel: +48 221120055 biurowarszawa@biurohello.pl

10 zł

Wysyłka pod podany adres pocztą:

1,50 zł  strona A4

Wysyłka pod podany adres kurierem:

15ZŁ NETTO/OSOBĘ 
8 zł/os


