06

CENTRO UFFICI
Sale e postazioni

ОФІСНІ ЦЕНТРИ
Зали та окремі робочі
місця

0601

Domiciliazione societaria

Надання місця розташування компанії

0602

- Servizio di domiciliazione giuridica della
società presso la sede CCIPU
- Ricevimento della corrispondenza a mezzo
fax, lettere e telegrammi, sino a consegna di
persona a responsabile autorizzato (conto
sede)
- Ricevimento di eventuali telefonate annotate
su apposita scheda dedicata (ed in caso di
effettiva urgenza segnalazione a mezzo e-mail)

- Надання юридичної адреси товариствам в
офісах CCIPU
- Отримання кореспонденції факсом,
листуванням,телеграфами до моменту вручення
уповноваженій особі (офісна вартість)
- Отримання можливих телефонних дзвінків,
внесених до безпосередньо призначеної
карточки (у випадку крайньої
необхідності,повідомлення за допомогою email)

Importo mensile per contratto minimo annuale
(pagamento trimestrale anticipato)

Місячна вартість (за мінімально річним
контрактом) щоквартальна предоплата

NON SOCI
НЕ ЧЛЕНИ

SOCI
ЧЛЕНИ

€

149,00

97,00

€

144,00

94,00

€
.

43,00

28,00

Domiciliazione operativa base (segreteria)

Надання основного місця розташування
компанії

− Ricevimento di eventuali telefonate annotate
su apposita scheda dedicata ed invio
giornaliero dell’elenco delle telefonate ricevute
o altri tipi di comunicazione
− Servizio di archiviazione della corrispondenza
entrata e uscita
− Schedulazione movimenti dipendenti e verifica
operatività (su richiesta)
− Risposta personalizzata su numero telefonico
dedicato (se esistente)

- Отримання можливих телефонних дзвінків,
внесених до безпосередньо призначеної
карточки та щоденна відправка списку
отриманих дзвінків або інших видів комунікації
- Послуги архівації вхідної та вихідної
кореспонденції
- Планування дій персоналу та перевірка
оперативності виконання (на вимогу)
- Персональна відповідь на призначений номер
телефону (якщо існує)

Importo mensile per contratto minimo annuale
(pagamento trimestrale anticipato)

Місячна вартість (за мінімально річним
контрактом) щоквартальна предоплата

0603

Postazione operativa singola in open space

Надання окремого робочого місця

0603a

Importo per ½ giornata (09:00-13:00 / 14:0018:00)

Вартість за ½ дня (09:00-13:00 / 14:00-18:00)

Importo per 1 giornata (importo giornaliero)
(09:00-13:00 / 14:00-18:00)

Вартість за день (денна вартість)
(09:00-13:00 / 14:00-18:00)

€
.

66,00

43,00

Importo per una settimana (importo
settimanale) giorni feriali

Вартість за робочий тиждень (тижнева вартість)
робочі дні

€
.

232,00

174,00

Importo per un mese (importo mensile) giorni
feriali

Вартість за місяць (місячна вартість) робочі дні

€
.

800,00

520,00

Importo per un trimestre (importo mensile)
giorni feriali

Вартість за квартал (квартальна вартість) робочі
дні

€
.

715,00

465,00

Importo per un anno (importo mensile) giorni
feriali

Вартість за рік (річна вартість) робочі дні

€
.

537,00

349,00

0604

Ufficio Riservato (1+3 posti) o mini meeting

Зарезервований офіс (1+3 місця)

0604a

Importo per mezza giornata (09:00-13:00 /
14:00-18:00)

Вартість за ½ дня (09:00-13:00 / 14:00-18:00)

€
.

62,00

40,00

0603b

0603c

0603d

0635e

0603f

0604b

0604c

Importo per 1 giornata (09:00-13:00 / 14:0018:00)

Вартість за день (09:00-13:00 / 14:00-18:00)

Importo per 1 settimana giorni feriali

Вартість за тиждень - робочі дні

0605

Sala riunioni piccola

Мала конференц - зала

0605a

Importo per mezza giornata 09:00 – 13:00 /
14:00 – 18:00

Вартість за ½ дня 09:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00

Importo per 1 giornata

Вартість за день

0605b

0605c

Importo per 1 settimana (giorni feriali)

Вартість за тиждень – робочі дні

0606

Sala riunioni grande (max. 12 posti)

Велика конференц – зала (макс. 12 місць)

0605a

Importo per mezza giornata 09:00 – 13:00 /
14:00 – 18:00

Вартість за ½ дня 09:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00

Importo per 1 giornata

Вартість за день

0605b

0607

Altri servizi

Інші послуги

0607a

Cassettiera su ruote con chiusura a chiave
(importo mensile)

Пересувна шафа із замиканням на ключ
(місячна вартість)

0607b

0608

Sezione inf. o sup. armadio custodia con chiave
(importo mensile)

Нижній або верхній відділ шафи із замиканням
на ключем (місячна вартість)

€
.

115,00

75,00

€
.

495,00

322,00

€
.

77,00

50,00

€
.

131,00

85,00

€
.

582,00

378,00

€
.

60,00

77,00

€
.

303,00

118,00

€
.

26,00

17,00

€
.

51,00

33,00

Orari centro uffici accesso in ore
straordinarie

Графік роботи центрального офісу та вхід
у неробочі дні

09:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00 - sabato e
domenica chiusi

09:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00 - субота та неділя
вихідні

0608a

Accesso ai locali fuori orario feriale da lu. a ve.
dalle ore 07:00 alle ore 20:00 (preavviso 2 giorni)

Вхід до офісів крім робочого часу з понеділка по
п’ятницю з 07:00 до 20:00

€

+75%

+50%

0608b

Accesso notturno e/o festivo (non garantito)

Вхід у нічний час або святкові дні

€

+150%

+100%

0609

Servizi vari

Різні послуги

E’ possibile definire altre tipologie di servizio
secondo modalità speciali stabilite con
l’associato. Sia servizi “ad intervento” che servizi
“ricorrenti e programmati”

Інші види послуг відповідно до
формальностей,встановлених членом асоціації.
Це можуть бути як не передбачені послуги,так і
заплановані послуги або ті,що періодично
повторюються
A preventivo
За домовл

A preventivo
За домовл

Orario del centro uffici: 09:00 – 13:00 / 14:00 –
18:00 sabato e domenica chiusi

TUTTI GLI IMPORTI SONO IVA ESCLUSA

Графік роботи центрального офісу: 09:00 –
13:00 / 14:00 – 18:00 субота та неділя вихідні

ВСІ СУМИ ВКАЗАНІ БЕЗ ПДВ

PAGAMENTI:

ПЛАТЕЖІ:

Tutti i sopramenzionati servizi sono da pagarsi
anticipatamente

Всі вищезазначені послуги оплачуються
заздалегідь

