Základní ceník služeb
správy Vašeho sídla společnosti právnické osoby
POPIS

VašeSídlo
ZÁKLAD

VašeSídlo
STANDARD

VašeSídlo
PROFI

Měsíční správa sídla
pouze pro začínající
společnosti-prvozápisy
do OR, nájemní
smlouva na dobu
neurčitou s garancí
ceny na 12 měsíců,
služba se téměř neliší
od služby Sídlo
STANDARD, platba
12 měsíců při podpisu
smlouvy. Pokud již
Vaše společnost tuto
službu v prvním roce
existence využila,
v následujícím období
nelze tuto službu
využít a je třeba si
případně vybrat
z tarifu VašeSídlo
STANDARD nebo
VašeSídlo PROFI,
případně využít
některou z cenových
akcí, které vždy
garantujeme na
následujících
12 měsíců.

Měsíční vedení sídla,
nájemní smlouva
na dobu neurčitou
s garancí ceny
a možností volby jiné
služby, přeposílání
pošty na email, SMS
a do schránky POSTBOX.CZ, 2 hodiny
měsíčně jednací
místnost zdarma,
1x měsíčně přeposílání pošty na Vaši
fyzickou adresu,
platba za 3 měsíce
při podpisu smlouvy.

Měsíční vedení sídla,
nájemní smlouva
na dobu neurčitou
s garancí ceny
a možnosti volby
jiné služby, přeposílání pošty na email,
SMS a do schránky
POST-BOX.CZ,
2 hodiny týdně
jednací místnost
zdarma, 1x týdně
přeposílání pošty
na Vaši fyzickou
adresu, parkování
vozu po dobu jednání
v areálu zdarma,
zřízení emailové
schránky ve tvaru
„vasefirma@post-box.
cz“, platba za
3 měsíce při podpisu
smlouvy.

499 Kč

1 500 Kč

2 499 Kč

1 000 Kč/zřízení

1 000 Kč/zřízení

1 000 Kč/zřízení

✔

✔

✔

1 Kč/1 SMS Avizo

✔

✔

Přeposlání pošty na adresu v ČR, 1x týdně

✘

✘

✔

Přeposlání pošty na adresu v ČR, 1x měsíčně

✔

✔

✔

Přeposlání pošty na adresu v ČR,
nad rámec služby

200 Kč/zásilka

200 Kč/zásilka

200 Kč/zásilka

Ukládání archivu avíz na serveru
POST-BOX.CZ

✔

✔

✔

Využití zasedací místnosti,
2 hodiny / 1x týdně

200 Kč/h

200 Kč/h

✔

Využití zasedací místnosti,
2 hodiny / 1x měsíčně

✔

✔

✔

200 Kč/h

200 Kč/h

200 Kč/h

✘

✘

✔

E-mailová schránka ve tvaru
„vašefirma@post-box.cz“

100 Kč/měsíc

100 Kč/měsíc

✔

Zřízení domény ve tvaru
„http://vašefirma.post-box.cz“

100 Kč/zřízení

100 Kč/zřízení

✔

Upomínka pro neplacení služeb

200 Kč/zásilka

200 Kč/zásilka

200 Kč/zásilka

Pražské telefonní číslo s přesměrováním

1 500 Kč/měsíc

1 500 Kč/měsíc

1 500 Kč/měsíc

STONE LOGISTIC CENTRE, s.r.o.
Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7
IČ: 45307016
provozovatel http://www.vasesidlo.cz
tel.: 246 086 426, mobil: 603 842 817
e-mail: sekretariat2@vasesidlo.cz

Základní měsíční cena bez DPH
Zřízení sídla
(souhlas se sídlem, označení na štítu budovy)
Avízo o příchozí poště na e-mail
Avízo o příchozí poště na SMS

Využití zasedací místnosti nad rámec služby
Parkování v areálu po dobu jednání

Ceník služeb VašeSídlo, platný od 1. dubna 2014. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Přijímáme platební karty VISA, EC/MC, Diners.

