VIRTUELLT
KONTOR

ENKLA KONTORET
Med tillgång till kontoret dygnet runt alla dagar på året och möjlighet att nyttja alla våra faciliteter är detta
kanske vår mest förmånliga kontorslöning!
Passar perfekt för egenföretagaren eller det lilla företaget som vill hålla nere sina kostnader för sin
kontorslösning men ändå få en tydlig företagsbas samt en formell besöksadress som inte är hemadressen. Du
får tillgång till all kontorsservice på kontorshotellet, men har inget eget kontorsrum. Vid behov kan du låna ett
kontorsrum eller nyttja en arbetsplats i öppet landskap mot en extra avgift.
Ditt företags besöksadress hos oss med företagsnamn i trapphuset
Dygnet-runt-access till kontorshotellet genom ett personligt accesskort
Fri tillgång till frukt, kaffe, te, mineralvatten och övrig dryck under kontorstid
Fri tillgång till vår gemensamma lounge med möjlighet att hålla informella möten
Fri tillgång till gemensamt kylskåp/frys och mikrovågsugnar
Fri tillgång till Dagens Industri och Svenska Dagbladet
Fri tillgång till internet via vårt supersnabba wifi (upp till 200 Mbps/användare)
Tillgång till skrivare/kopiator/scanner genom ditt personliga accesskort
Receptionsservice/administrativ support under kontorstid
Möjlighet att nyttja kontorsrum för upp till två personer
Möjlighet att nyttja arbetsplats i kontorslandskap
Möjlighet att boka samtalsrum, mötesrum och konferensrum

Rörlig avgift från 1,50 kr/st
Rörlig avgift 75 kr/15 min
Rörlig avgift 995 kr/heldag
Rörlig avgift 350 kr/heldag
Rörlig avgift från 400 kr/timme

Fast avgift 995 kr/pers/mån
FLEXIBEL KONTORSPLATS
Om du har behov av att regelbundet komma in och arbeta på kontoret erbjuder vi flexibla kontorsplatser
i vårt trivsamma kontorslandskap, som ett möjligt tillägg till Enkla kontoret. I basutförandet ingår tillgång
till kontorslandskapet två arbetsdagar per vecka, samt fritt kvällar och helger. I kontorslandskapet finns
laddstationer för mobiltelefoner och i nära anslutning till kontorslandskapet finns en telefonkur. Det finns
även möjlighet att hyra rymliga förvaringsboxar.
Tillgång till vårt kontorslandskap 2 arbetsdagar i veckan, fritt kvällar och helger
Extra avtalade veckodagar utöver de två som ingår enligt ovan
Extra veckodagar ad hoc, utöver det avtalade antalet dagar
Hyra av förvaringsbox

Fast avgift från 1990 kr/pers/mån (inkl Enkla kontoret)
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+495 kr/extra veckodag/månad
350 kr/dag
195 kr/månad

VIRTUELLT
KONTOR

FÖRETAGSADRESS
Vi tar hand om all din inkommande post, sorterar och vidarebefordrar per e-mail, postgång eller bud. Vill du
hellre komma in och hämta din post själv med jämna mellanrum går det givetvis också bra.
Ditt företags postadress på Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm
Hantering av all inkommande post adresserad till ditt företag
Möjlighet att få posten scannad och mailad regelbundet
Möjlighet att få posten vidarebefordrad till en extern postadress
Möjlighet att få posten vidarebefordrad genom bud

Rörlig avgift 5 kr/försändelse
Rörlig avgift 10 kr/frimärke
Rörlig avgift enligt separat prislista

Fast avgift 495 kr/mån
MÖTEN OCH KONFERENSER
För dig med stort behov av mötes- och konferensrum erbjuder vi mot en fast månadskostnad möjligheten att
boka våra rum till halva priset.
Halva priset på mötesrum och konferensrum
Halvtimmesdebitering
Full flexibilitet, dvs möjlighet att avboka ända fram till mötets start utan kostnad

Fast avgift 495 kr/mån
ENKLA FÖRETAGSVÄXELN
Enkla företagsväxeln innebär att du får tillgång till en automatisk växeltjänst, med möjlighet att hantera
inkommande samtal utifrån ditt företags behov och möjligheter.
Växelnummer (08-nummer)
Personligt svarsmeddelande
Talsvarsfunktion
Möjlighet att styra tillgänglighet genom schemaläggning och samtalsstatusar
1 st anknytning kopplad till ett direktnummer
Softphone (mjukvara för att kunna ringa från datorn)
Mobilapp (app för att kunna ringa från mobiltelefonen)

Fast avgift 495 kr/mån + startavgift 1495 kr
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Rörlig trafikavg. för utgående samtal
Rörlig trafikavg. för utgående samtal

