
A szolgáltatások árai (nettó) 

 

Szolgáltatás Ár* Megjegyzés 
ÜZLETI KLUB TAGSÁG Ft/hó   

Iroda cím használat 19.800 
Telephely/székhely cégbírósági címként való 
bejegyzéséhez hozzájárulás, postaláda, névtábla a 
recepción 

Munkaasztal bérleti díjak:     
10 nap/hó bérlet 21.000 egy hónapon belül bármikor lejárható 
15 nap/hó bérlet 25.500 egy hónapon belül bármikor lejárható 
1 hetes bérlet 12.000 egy hétig érvényes 
2 hetes bérlet 19.000 két hétig érvényes 
3 hetes bérlet 24.000 három hétig érvényes 
4 hetes bérlet 27.000 négy hétig érvényes 
   
KIEGÉSZÍTŐ ÉS 
TELEKOM 
SZOLGÁLTATÁSOK 

Ft/hó   

Posta továbbítás 2.600 Az ügyfél által megadott címre, meghatározott 
időközönként. Posta költség + 10% kezelési díj. 

Telefon átirányítás 1.250 

Egy budapesti telefonszám a Megrendelő által 
megadott számra irányítva. Az ár utólag fizetett 
szolgáltatásra vonatkozik, 12 hónap hűségidővel és 
nem tartalmazza a hívásforgalom díját. További 
csomagokért érdeklődjön az info(kukac)i-office.hu e-
mail címen! 

Fax-to-mail (korlátlan 
fogadott, 100 küldött 
oldal/hó) 

1.250 

Fax számot biztosítunk, a faxok a Megrendelő e-mail 
címére érkeznek meg. A Megrendelő online felületről 
küldeni is tud. Az ár utólag fizetett szolgáltatásra 
vonatkozik, 12 hónap hűségidővel.  További 
csomagokért érdeklődjön az info(kukac)i-office.hu e-
mail címen!  

Zárható irattárhely/ 
Biztonsági tároló rekesz 

  

3.500 

5.000 

8.000 

Biztonsági tároló rekeszeink három különböző 
méretben elérhetőek: 

120 x 300 x 500 (mm) 

210 x 300 x 500 (mm) 

310 x 300 x 500 (mm) 
   



ÓRADÍJAS 
IRODA/TÁRGYALÓ Ft (nem csak klub tagoknak, új tagjainkanak 16 óra 

ingyenes tárgyaló és iroda használat) 
Alkalmi iroda (kb. 16m2 
iroda, wifi)/óra 3.000   

Kis tárgyaló (max. 10 
fő)/óra 3.000   

Nagy tárgyaló (10 fő 
fölött)/óra 6.000   

24 órás tárgyaló bérlet (kis 
tárgyaló) 36.000 1 hónapon belül bármikor felhasználható 24 óra** 

24 órás tárgyaló bérlet (kis 
tárgyaló) 48.000 2 hónapon belül bármikor felhasználható 24 óra** 

24 órás tárgyaló bérlet (kis 
tárgyaló) 60.000 3 hónapon belül bármikor felhasználható 24 óra** 

24 órás tárgyaló bérlet 
(nagy tárgyaló) 72.000 1 hónapon belül bármikor felhasználható 24 óra** 

24 órás tárgyaló bérlet 
(nagy tárgyaló) 96.000 2 hónapon belül bármikor felhasználható 24 óra** 

24 órás tárgyaló bérlet 
(nagy tárgyaló) 120.000 3 hónapon belül bármikor felhasználható 24 óra** 

Parkoló/óra 500   

Titkárnői szolgáltatás/óra 3.000 Leírás, telefonos ügyintézés, másolás, anyagok 
bekötése 

Projektor (óradíj) 1.500 Ft/óra 
Projektor (napidíj) 5.000 Ft/nap 
   
Egyéb szakmai 
szolgáltatások 

Ft/hó-
tól   

Székhelyszolgálat + 
könyvelés 35.000    

Székhelyszolgálat + 
könyvelés + jogi 
cégképviselet 

50.000   

  

 

 

 

 



 Alkalmi iroda & tárgyaló - extra szolgáltatások díjai 

Kávé    325 Ft/fő 
Tea 325 Ft/fő 
Ásványvíz 325 Ft/fő 
Szénsavas üdítő 325 Ft/fő 
Gyümölcslé 390 Ft/fő 
Sós/édes aprósütemény 455 Ft/fő 
Vegyes szendvics tál 520 Ft/szendvics 
Fénymásolás 30 Ft/oldal 
Fax Budapest 100 Ft/oldal 
Fax Vidék 300 Ft/oldal 
Fax Külföld 700 Ft/oldal 

* Külföldi tranzakciók esetén, az átutalási költség minden esetben a megrendelőt terheli. 

** A tárgyalóbérletekből maximum 4 óra használható fel egy nap alatt. 


