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Cennik wirtualnego biura 
 
Wirtualne biuro Pakiet adres siedziby firmy od 40 zł miesięcznie 

▪ udostępnianie adresu siedziby firmy 
▪ informacja o nadejściu korespondencji 

 

PAKIET  ADRES SIEDZIBY FIRMY 
40 ZŁ MIESIECZNIE 50 ZŁ MIESIECZNIE 60 ZŁ MIESIECZNIE 

Przy płatności z góry  
za rok 480 zł. 

Przy płatności z góry  
za pół roku 300 zł. 

Przy płatności miesięcznej. 

udostępnianie adresu siedziby firmy 

Informacja o nadejściu korespondencji 

 

Wirtualne biuro Pakiet podstawowy  firmy od 50 zł miesięcznie 
▪ udostępnianie adresu siedziby firmy 
▪ informacja o przyjściu awiza, przesyłki lub listu 

 

PAKIET PODSTAWOWY 
50 ZŁ MIESIECZNIE 60 ZŁ MIESIECZNIE 70 ZŁ MIESIECZNIE 

Przy płatności z góry  
za rok 600 zł. 

Przy płatności z góry  
za pół roku 360 zł. 

Przy płatności miesięcznej. 

udostępnianie adresu siedziby firmy 

obsługa poczty przychodzącej, przesyłanie powiadomienia drogą mailową 

skanowanie korespondencji do 20 stron A4, po przekroczeniu limitu 0,50 zł za stronę, wysyłka na 
adres email Klienta 

 
Wirtualne biuro Pakiet rozszerzony od 60 zł miesięcznie 

▪ udostępnianie adresu siedziby firmy 
▪ obsługa poczty przychodzącej, przesyłanie informacji drogą mailową 
▪ skanowanie do 20 stron A4 

PAKIET ROZSZEŻONY 
60 ZŁ MIESIECZNIE 70 ZŁ MIESIECZNIE 80 ZŁ MIESIECZNIE 

Przy płatności z góry  
za rok 720 zł. 

Przy płatności z góry  
za pół roku 420 zł. 

Przy płatności miesięcznej. 

udostępnianie adresu siedziby firmy 

obsługa poczty przychodzącej, przesyłanie informacji drogą mailową 

skanowanie korespondencji do 100 stron A4, po przekroczeniu limitu 0,50 zł za stronę, wysyłka na 
adres email Klienta 
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Dodatkowe usługi 
1. Wynajem małego pokoju klimatyzowanego: 50 zł/h, pn – pt w godz. od 8.00 do 16.00  
2. Sala klimatyzowana konferencyjna: 100 zł/h, pn – pt w godz. od 8.00 do 16.00  
3. W ramach najmu sali konferencyjnej dostępne są: woda, kawa, flipchart, projektor, internet 
4. Skanowanie dokumentów i przesłanie pliku na adres mail – 0,9pln/str. 
5. Nadanie poczty na dowolny adres (za każdy list) – 5pln + opłata pocztowa 
6. Nadanie przesyłki kurierem (dokumenty) – 5zł + opłata kurierska  

 
 

Zapraszam do współpracy. 
 

Biuro Rachunkowe 
Fintaxis Finanse Sp. z o.o. 

ul. Szpacza 18-20/1, 51-417 Wrocław 
NIP 8943073933, REGON 363805774 

 
Bartosz Palczewski 

Prezes Zarządu Fintaxis Finanse Sp. z o.o. 
Tel. 782 292 263 

bartosz.palczewski@fintaxis.pl  
www.Fintaxis.pl  
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