
Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usługi „Wirtualne biuro” 

 Cennik pakietów usługi „Wirtualne biuro” 

 

 

* niewykorzystane godziny nie przechodzą na następny miesiąc  

** niewykorzystane strony nie przechodzą na następny miesiąc 

 

Pakiety podstawowe  

 wynajęcie adresu BPN-T – w zakresie adresu 

korespondencyjnego,  

 promocja Podmiotu na stronie BPN-T,  

 skrytka pocztowa (żaden z wymiarów przesyłek nie może 

przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 

230 mm maksymalna waga przesyłki 2 kg),  

 dostęp do sieci Wi-Fi w BPN-T  

 dostęp do sali spotkań biznesowych (pakiet 2h miesięcznie)* 

40 zł netto/1 m-c 

 wynajęcie adresu BPN-T – w zakresie siedziby Podmiotu, 

 promocja Podmiotu na stronie BPN-T,  

 skrytka pocztowa (żaden z wymiarów przesyłek nie może 

przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 

230 mm, maksymalna waga przesyłki 2 kg),  

 dostęp do sieci Wi-Fi w BPN-T 

 dostęp do sali spotkań biznesowych (pakiet 4h miesięcznie)* 

80 zł netto/1 m-c 

Usługi dodatkowe  

 powiadamianie mailem o oczekującej korespondencji 
+15 zł netto/1 m-c 
(za każdy adres do wysyłki) 

 powiadamianie SMS o oczekującej korespondencji  
+15 zł netto/1 m-c 

(za każdy numer do wysyłki) 
 skanowanie i wysyłanie drogą elektroniczną otrzymanej 

korespondencji (pakiet do 100 stron miesięcznie)** 
+ 40 zł netto/1 m-c 

 skanowanie i wysyłanie drogą elektroniczną otrzymanej 

korespondencji (pakiet do 300 stron miesięcznie)** 
+ 60 zł netto/1 m-c 

 odsyłanie otrzymanych listów na wskazany adres (pakiet: 

wysyłka raz w tygodniu do 1 kg, gabaryt A wg cennika Poczty 

Polskiej) 

+ 70 zł netto/1 m-c 

 odsyłanie otrzymanych listów na wskazany adres (pakiet: 

wysyłka raz w tygodniu do 2 kg, gabaryt A wg cennika Poczty 

Polskiej) 

+ 90 zł netto/1 m-c 

 odbieranie przesyłek o wymiarach od wysokość 20 mm, 

długość 325 mm, szerokość 230 mm do wysokość 380 mm, 

długość 640 mm, szerokość 410 mm, maksymalna waga 

przesyłki 10 kg  

 przechowywanie przesyłek 60 dni  

+ 100 zł netto/1 m-c   

 odbieranie przesyłek, których wymiary przekraczają wysokość 

380 mm, długość 640 mm, szerokość 410 mm, maksymalna 

waga przesyłki 20 kg 

 przechowywanie przesyłek 90 dni 

+ 150 zł netto/1 m-c   


