
 

Ceník služeb platný od 1. 1. 2015 
Služby jsou poskytovány 

v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 
Není-li uvedeno jinak, ceny jsou bez DPH 21% 

Služby BIB Klientského centra již od roku 2005: 

 
     Základní servis 

Zřízení sídla společnosti, zřízení korespondenční adresy, příjem pošty a kurýrních zásilek, podání informace e-mailem o došlé poště a 
případných návštěvách, přehled o došlé poště a vzkazech přes www rozhraní. Platba na další období je splatná s tříměsíčním předstihem. 
Neúčtujeme žádný skrytý poplatek, ceny jsou konečné a platné po celou dobu trvání smlouvy. 

Praha 8 – Na Rokytce 

 

 

 

 
 
  

  

Praha 3 – Bořivojova 

 
 
 
 
  

  

 

 

  Praha 1 – Krakovská 

 

 

 

 

 

 

     Standardní servis 

Základní servis + příjem faxů do 50 stran měsíčně, příjem telefonních hovorů a zaznamenání vzkazů do 50-ti měsíčně, přeposlání pošty a 
kurýrních zásilek do 8 přeposlání měsíčně (poštovné hradí klient), pronájem zasedací místnosti na 4 hodiny měsíčně zdarma. 

Cena: 300,- Kč / měsíc v kvartální platbě + Základní servis  

      VIP servis 

Základní servis + příjem faxů do 100 stran měsíčně s přeposláním na e-mail, příjem telefonních hovorů a zaznamenávání vzkazů do 200 
měsíčně s přeposláním na e-mail, přeposlání pošty do 20 měsíčně (poštovné hradí klient), pronájem zasedací místnosti na 8 hodin měsíčně 
zdarma. 

Cena: 600,- Kč / měsíc v kvartální platbě + Základní servis 

Cena měsíčně Podmínky smlouvy 

480,- Kč bez DPH 

 

Smlouva je uzavřena na období min. tří let, první platba 

20.909 s DPH je na tři roky, dále roční 6.970 s DPH 

540,- Kč bez DPH 

 

Smlouva je uzavřena na období min. dvou let, první platba 

15.682 s DPH je na dva roky, dále roční 7.841 s DPH 

600,- Kč bez DPH Smlouva je uzavřena na období min. jednoho roku, první 

platba je na rok 8.712 s DPH, dále roční ve stejné výši 

660,- Kč bez DPH Smlouva je uzavřena na období min. jednoho roku, první 

platba je půlroční 4.792 s DPH, dále půlroční ve stejné výši 

Cena měsíčně Podmínky smlouvy 

540,- Kč bez DPH Smlouva je uzavřena na období min. tří let, první platba 

23.522 s DPH je na tři roky, dále roční 7.841 s DPH 

600,- Kč bez DPH Smlouva je uzavřena na období min. dvou let, první platba 

17.424 s DPH je na dva roky, dále roční 8.712 s DPH 

660,- Kč bez DPH Smlouva je uzavřena na období min. jednoho roku, první 

platba je na rok 9.583 s DPH, dále roční ve stejné výši 

720,- Kč bez DPH Smlouva je uzavřena na období min. jednoho roku, první 

platba je půlroční 5.227 s DPH, dále půlroční ve stejné výši 

Cena měsíčně Podmínky smlouvy 

600,- Kč bez DPH Smlouva je uzavřena na období min. tří let, první platba 

26.136 s DPH je na tři roky, dále roční 8.712 s DPH 

660,- Kč bez DPH Smlouva je uzavřena na období min. dvou let, první platba 

19.166 s DPH je na dva roky, dále roční 9.583 s DPH 

720,- Kč bez DPH Smlouva je uzavřena na období min. jednoho roku, první 

platba je na rok 10.454 s DPH, dále roční ve stejné výši 

780,- Kč bez DPH Smlouva je uzavřena na období min. jednoho roku, první 

platba je půlroční 5.663 s DPH, dále půlroční ve stejné výši 



     Poštovní servis (pro právnické i fyzické osoby) 

Příjem přesměrované pošty na naši kancelář (dosílané), informace o došlé poště e-mailem, přehled přes www rozhraní. 

Cena: 90,- Kč / měsíc v půlroční platbě nebo dle dosílky 

Zřízení korespondenční adresy, informace o došlé poště e-mailem, přehled přes www rozhraní. 

Cena: 190,- Kč / měsíc v půlroční platbě  

 

     Pronájem konferenční místnosti 

Maximálně pro 10 osob (započatá hodina) 125,- Kč / hod 

Maximálně pro 10 osob (celý den) 540,- Kč /den 

Zapůjčení projekční techniky (započatá hodina) 450,- Kč / hod 

Zapůjčení projekční techniky (celý den) 840,- Kč / den 

Občerstvení (káva, čaj, minerální voda) 15,- Kč / kus 

 

     Administrativní služby 

Přeposlání pošty nad limit servisu 90,- Kč / přeposlání 

Faxové služby – příjem nad limit servisu 2,- Kč / strana 

Faxové služby - odeslání 15,- Kč / strana 

Telefonní služby – příjem hovorů nad limit servisu 10,- Kč / hovor 

Předávání vzkazů formou SMS 10,- Kč / kus 

Předávání vzkazů formou telefonu 30,- Kč / hovor  

Sekretářská činnost, pochůzky 390,- Kč / hod 

Odložení daňové povinnosti k dani z příjmu do 30. června – zastoupení 

daňovým poradcem 

2.000,- Kč / odklad 

 

 

 

 

BIB Expres s r.o. 
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8  Libeň 

IČ: 01549341, DIČ: CZ01549341 
Mobil: 602 23456 3 

Tel: 2222 111 80 | Fax: 2222 111 76 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným 
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 208045 

 
 

www.sidloprofirmu.cz | Info@sidloprofirmu.cz 

 


