
 

 

                               
1 

 

CENÍK: VIRTUÁLNÍ SÍDLA 

Nabízená virtuální sídla: 

Praha 1 – Nové Město, Těšnov 1163/5 

Praha 1 – Nové Město, Vojtěšská 211/6 – Nové Město 

Praha 3 – Žižkov, Lupáčova 891/7 

Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1046/8 

Praha 5 - Smíchov, Plzeňská 157/98 

Praha 6 - Střešovice, Za Hládkovem 973/4 

Praha 7 - Holešovice, Heřmanova 597/61 

Praha 8 - Libeň, Heydukova 896/11 

Praha 8 - Libeň, Novákových 970/41 

Praha 10 - Malešice, Útulná 507/15 

Praha 10 - Vinohrady, Řipská 1445/6 

 

Cena sídel: 

Kompletní ceník naleznete v tabulce na straně 3. 

Cena sídla sestává z nájemného a služeb a jednorázového zřizovacího poplatku. 

Služby činí za měsíc vždy 100 Kč z částky uvedené v tabulce a připočítává se k nim vždy 

21% DPH (pro plátce i neplátce DPH). 

Nájemné je zbytek do ceny uvedené v tabulce. Nájemné je pro neplátce DPH s 0% DPH, pro 

plátce s 21% DPH (dle zákona o DPH). 

Jednorázový zřizovací poplatek účtujeme ve výši 1000 Kč a připočítává se k němu vždy 

21% DPH (pro plátce i neplátce DPH). Tento poplatek je hrazen pouze jednou ve faktuře za první 

fakturační období. 

Cena za využití virtuálního sídla je hrazena vždy dopředu na vybrané fakturační období – čvrtletní, 

pololetní, roční nebo dvouroční fakturace. 
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Slevy: 

Slevu lze získat dvěmi způsoby. 

Poskytujeme jednak slevy za dlouhodobé předplatby: 

5 % - pololetní fakturace 

12% - roční fakturace 

20% - dvouroční fakturace 

 

A dále poskytujeme slevy množstevní, resp. slevu při součané koupi naší ready-made 

společnosti: 

10% - za druhé zakoupené virtuální sídlo 

15% - za třetí zakoupené virtuální sídlo 

20% - za čtvrté a další zakoupené virtuální sídlo nebo za sídlo k naší ready-made společnosti 

 

Slevy lze kombinovat, proto můžete dosáhnout slevy až 36%! 

 

Cena zahrnuje: 

 Možnost uvedení adresy v OR/ŽR 

 Přijímání pošty na této adrese 

 Přeposílání došlé korespondence na Vámi udanou adresu v ČR nebo osobní odběr v naší 

kanceláři na adrese Těšnov 5, Praha 1 

 Poskytnutí zasedací místnosti v Praze 1 pro případná jednání se státními orgány zdarma 
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Kompletní ceník: 

 

 

 


