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1.4.2 Cennik usług: adres siedziby i obsługa poczty
dla Spółki Ltd w Anglii PROMO
Adres siedziby i obsługa poczty
dla Spółki Ltd

900 zł / rok

Opłata zawiera

- opłata stała
- płatne z góry, za każdy
kolejny rok

- Adres siedziby spółki Ltd w Anglii
- Obsługa korespondencji spółki Ltd wg wybranego przez
Klienta pakietu (szczegóły pakietów poniżej) za dodatkowymi
opłatami (szczegóły poniżej)

8 zł / list + faktyczny koszt
opłat pocztowych

Office SILVER
Obsługa poczty obejmuje:
- Odbiór poczty
- Odesłanie poczty klientowi na wskazany adres
- Cena nie obejmuje otwierania korespondencji

- płatne co miesiąc, po rozliczeniu
ilości obsłużonej poczty

17 zł / list + faktyczny
koszt opłat pocztowych

Office GOLD
Obsługa poczty obejmuje:
- Odbiór poczty
- Otwarcie, skanowanie i wysyłka skanów poczty
klientowi e-mailem
- Odesłanie poczty klientowi na wskazany adres (na życzenie)

- płatne co miesiąc, po rozliczeniu
ilości obsłużonej poczty

ZAŁĄCZNIK 1 - GC UK-Ltd, cennik, adres i poczta PROMO
………………
parafka Zleceniodawcy

………………
parafka Zleceniobiorcy
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25 zł / list + faktyczny
koszt opłat pocztowych

Office PLATINUM
Obsługa poczty obejmuje:
- Odbiór poczty
- Otwarcie, skanowanie i wysyłka skanów poczty
klientowi e-mailem
- Streszczenie w e-mailu czego dotyczy korespondencja
- Odesłanie poczty klientowi na wskazany adres (na życzenie)

- płatne co miesiąc, po rozliczeniu
ilości obsłużonej poczty

UWAGI:
 Obowiązuje umowa na czas określony 12 m-cy, po tym czasie umowa staje się
automatycznie umową na czas nieokreślony, którą można rozwiązać składając
1 miesięczne wypowiedzenie.
 Wszystkie ceny są cenami brutto.
 Na wszystkie usługi wystawiamy rachunki (invoice).
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