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WIRTUALNY INKUBATOR 

Chcesz zarejestrować swoją firmę, ale nie chcesz jej rejestrować pod swoim domowym 

adresem? Prowadzisz już firmę, ale nie chcesz ponosić opłat związanych z najmem biura? 

A może po prostu potrzebujesz adresu korespondencyjnego i regularnej obsługi poczty? 

Jeśli tak, to skorzystaj z oferty Wirtualnego Biura w Inkubatorze Przedsiębiorczości. 

Usługa dostępna w trzech opcjach: 

Pakiet S: 

 użyczenie adresu jako siedziby firmy (zgoda na rejestrację w urzędach 

i umieszczanie go na drukach firmowych, stemplach, materiałach reklamowych 

firmy); 

 udostępnianie skrzynki pocztowej; 

 dostęp do pokoju spotkań – 1h miesięcznie bezpłatnego dostępu (firma 

zarejestrowana w Wirtualnym Inkubatorze ma także preferencyjne warunki 

wynajmu sal szkoleniowych, konferencyjnych, VIP); 

 dostęp do bezprzewodowego Internetu w siedzibie Fundacji Regionalne Inkubatory 

Przedsiębiorczości; 

 odbieranie korespondencji; 

 informowanie o wpływającej korespondencji drogą elektroniczną; 

 prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej; 

 zamieszczanie na stronie internetowej Fundacji Regionalne Inkubatory 

Przedsiębiorczości logo firmy wraz z krótkim opisem przedmiotu działalności 

przedsiębiorcy i adresem strony internetowej; 

 możliwość osobistego odbioru korespondencji; 

 darmowy parking przed budynkiem; 

 wsparcie i pomoc opiekuna biznesowego. 

cena: od 49 PLN netto miesięcznie. 

 

Pakiet M: 

 użyczenie adresu jako siedziby firmy (zgoda na rejestrację w urzędach 

i umieszczanie go na drukach firmowych, stemplach, materiałach reklamowych 

firmy); 

 udostępnianie skrzynki pocztowej; 

 dostęp do pokoju spotkań – 3h miesięcznie bezpłatnego dostępu (firma 

zarejestrowana w Wirtualnym Inkubatorze ma także preferencyjne warunki 

wynajmu sal szkoleniowych, konferencyjnych, VIP); 

 dostęp do bezprzewodowego Internetu w siedzibie Fundacji Regionalne Inkubatory 

Przedsiębiorczości; 

 odbieranie korespondencji; 

 możliwość bezpłatnego wydruku – do 20 stron w miesiącu; 

 skanowanie korespondencji – skanowanie do 50 stron i wysyłanie na adres email 

klienta, wyłącznie za pisemnym upoważnieniem dla pracownika Fundacji 

Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości; 

 informowanie o wpływającej korespondencji drogą elektroniczną; 

 prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej; 
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 zamieszczanie na stronie internetowej Fundacji Regionalne Inkubatory 

Przedsiębiorczości logo firmy wraz z krótkim opisem przedmiotu działalności 

przedsiębiorcy i adresem strony internetowej; 

 możliwość osobistego odbioru korespondencji; 

 darmowy parking przed budynkiem; 

 wsparcie i pomoc opiekuna biznesowego. 

cena: od 75 PLN netto miesięcznie. 

 

Pakiet L: 

 użyczenie adresu jako siedziby firmy (zgoda na rejestrację w urzędach 

i umieszczanie go na drukach firmowych, stemplach, materiałach reklamowych 

firmy); 

 udostępnianie skrzynki pocztowej; 

 dostęp do pokoju spotkań – 5h miesięcznie bezpłatnego dostępu (firma 

zarejestrowana w Wirtualnym Inkubatorze ma także preferencyjne warunki 

wynajmu sal szkoleniowych, konferencyjnych, VIP); 

 dostęp do sali szkoleniowej – 1h miesięcznie bezpłatnego dostępu; 

 dostęp do bezprzewodowego Internetu w siedzibie Fundacji Regionalne Inkubatory 

Przedsiębiorczości; 

 odbieranie korespondencji; 

 możliwość bezpłatnego wydruku – do 50 stron w miesiącu; 

 skanowanie korespondencji – skanowanie do 75 stron i wysyłanie na adres email 

klienta, wyłącznie za pisemnym upoważnieniem dla pracownika Fundacji 

Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości; 

 informowanie o wpływającej korespondencji drogą elektroniczną; 

 prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej; 

 zamieszczanie na stronie internetowej Fundacji Regionalne Inkubatory 

Przedsiębiorczości logo firmy wraz z krótkim opisem przedmiotu działalności 

przedsiębiorcy i adresem strony internetowej; 

 możliwość osobistego odbioru korespondencji; 

 darmowy parking przed budynkiem; 

 wsparcie i pomoc opiekuna biznesowego. 

cena: od 99 PLN netto miesięcznie. 

PAKIET Cena przy umowie na 12 m-cy Cena przy umowie na 6 m-cy 

S 49 PLN netto miesięcznie 59 PLN netto miesięcznie 

M 75 PLN netto miesięcznie 85 PLN netto miesięcznie 

L 99 PLN netto miesięcznie 109 PLN netto miesięcznie 

Abonament płatny jest z góry za cały okres umowy. 

 

 
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu 

cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. 


