
usługi podstawowe i zaawansowane

cennik

PW 15 
Al. Powstania Warszawskiego 15



Sala Pojemność do: Cena za 1 godzinę Cena za 4 godziny Cena za cały dzień (8 godzin)

Dino 7 osób 29 zł netto 99 zł netto 199 zł netto

Vinyl 18 osób 49 zł netto 175 zł netto 350 zł netto

sali konferencyjnej
wynajem

• Każda sala posiada wliczoną kawę, herbatę oraz wodę w cenie do 8 osób.
• Przy większej liczbie uczestników wycena indywidualna.
• Przękąski słone, słodkie oraz soki na indywidualne zapytanie.



Biuro 4 osobowe Biuro 6 osobowe

3 700 zł netto 4 800 zł netto

w cenie pakietu: w cenie pakietu:

wydzielone pomieszczenie biurowe 
dla 4 osób wyposażone w biurka, fotele i szafki

wydzielone pomieszczenie biurowe 
dla 6 osób wyposażone w biurka, fotele i szafki

obsługa recepcyjna obsługa recepcyjna

serwis sprzątający serwis sprzątający

super szybki internet super szybki internet

dostęp do urządzeń biurowych: skaner, drukarka, 
kopiarka, fax  (300 wydruków miesięcznie)

dostęp do urządzeń biurowych: skaner, drukarka, 
kopiarka, fax  (400 wydruków miesięcznie)

dostęp do powierzchni wspólnych dostęp do powierzchni wspólnych

serwis kawowy: 
nielimitowana kawa premium, herbata i woda

serwis kawowy: 
nielimitowana kawa premium, herbata i woda

2 h sali konferencyjnej w cenie 2 h sali konferencyjnej w cenie

30% rabatu na wynajem sali konferencyjnej 30% rabatu na wynajem sali konferencyjnej

biura prywatne



biura prywatne

PROMOCJA DLA NOWYCH KLIENTÓW

Koszt pierwszego miesiąca 
przy podpisaniu 

 

UMOWY NA 3 MIESIĄCE

Koszt pierwszego miesiąca 
przy podpisaniu 

 

UMOWY NA 6 MIESIĘCY

50% taniej 0 zł

Jesteś nowym klientem? Mamy dla Ciebie specjalną ofertę na pierwszy miesiąc. 
Im dłużej chcesz z nami zostać, tym mniej zapłacisz.

Podpisz umowę i oszczędzaj!



Dedicated Desk Premium Desk

649 zł netto 849 zł netto

dostęp do biura 
7 dni w tygodniu

dostęp do biura 
7 dni w tygodniu

w cenie abonamentu: w cenie abonamentu:

wybrane biurko na stałe plus 
możliwość zostawienia kompu-
tera, sprzętu i innych rzeczy

biurko dedykowane 160 cm 
+ szafka zamykana + fotel 
biurowy

obsługa recepcyjna obsługa recepcyjna

super szybki internet super szybki internet

dostęp do urządzeń biurowych: 
skaner, drukarka, kopiarka, fax  
(150 wydruków miesięcznie)

dostęp do urządzeń biurowych: 
skaner, drukarka, kopiarka, fax  
(150 wydruków miesięcznie)

dostęp do powierzchni wspólnych dostęp do powierzchni wspólnych

serwis kawowy - nielimitowana 
kawa premium, herbata i woda

serwis kawowy - nielimitowana 
kawa premium, herbata i woda

3 h sali konferencyjnej w cenie 5 h sali konferencyjnej w cenie

30% rabatu na wynajem 
sali konferencyjnej

30% rabatu na wynajem 
sali konferencyjnej

co-working



co-working

PROMOCJA DLA NOWYCH KLIENTÓW

Koszt pierwszego miesiąca 
przy podpisaniu 

 

UMOWY NA 3 MIESIĄCE

Koszt pierwszego miesiąca 
przy podpisaniu 

 

UMOWY NA 6 MIESIĘCY

Dedicated Desk Dedicated Desk

299 zł  
649 zł (od drugiego miesiąca)

0 zł !!
649 zł (od drugiego miesiąca)

Premium Desk Premium Desk

349 zł  
849 zł (od drugiego miesiąca)

0 zł !!
849 zł (od drugiego miesiąca)

Jesteś nowym klientem? Mamy dla Ciebie specjalną ofertę na pierwszy miesiąc. 
Im dłużej chcesz z nami zostać, tym mniej zapłacisz.

Podpisz umowę i oszczędzaj!



wirtualne biuro

PAKIET BASIC PLUS PRO

CENNIK

przy płatności za 1 miesiąc z góry

29 zł 69 zł 199 zł

przy płatności za 12 miesięcy z góry

19 zł 59 zł 149 zł

Adres korespondencyjny X X X

Adres do rejestracji firmy X X
Odbieranie i przechowywanie korespondencji oraz 
przesyłek kurierskich do 5 kg X X X
Informowanie o nadejściu korespondencji mailowo 
w dniu doręczenia przesyłki X X X
Skanowanie i przesyłanie korespondencji na podany 
adres email (do 50 stron miesięcznie) X X
Wysyłka korespondencji raz w miesiącu na podany 
przez klienta adres (przesyłka o wadze do 2 kg) X
Dostęp do sali konferencyjnej w wymiarze  
4 h/ miesięcznie X



dane
kontaktowe

@bizneslab0

Al. Powstania Warszawskiego 15
31-539 Kraków

biuro@biznes-lab.pl

508 566 713

zapraszamy


