
Cennik

BASIC PLUS

49,90€
/mies.

PREMIUM VA27

Usługi standardowe
19,90€

/mies.

79,90€
/mies.

129,90€
/mies.

Adres �    �    �    �    

Rodzaj adresu Adres pocztowy Adres statutowy Adres  korespon-
dencyjny

Przedstawiciel EU, 
art. 27 RODO

Tabliczka znamionowa �    �    �    �    

Skrzynka pocztowa zbiorcza �    �    �    �    

Przechowywanie korespondencji do 31.12. danego roku �    �    �    �    

Osobisty odbiór poczty po uzgodnieniu po uzgodnieniu po uzgodnieniu po uzgodnieniu

Wysyłka cyfrowa szyfrowana − − na życzenie na życzenie

Wysyłka cyfrowa, list z luźnymi kartkami 1,70 /ist 1,20 /list 1,20 /list 0,70 /list

Wysyłka cyfrowa, list ze spiętymi kartkami 4,00 /list 3,00 /list 3,00 /list 2,40 /list

Przesyłka pocztowa natychmiastowa, listy pilne2 3,00 /przesyłka 3,00 /przesyłka 3,00 /przesyłka 3,00  przesyłka

Przesyłka pocztowa oryginały, miesięcznie do Ultimo2 5,00 /mies. 5,00 /mies. 5,00 /mies. 5,00 /mies.

Przesyłka pocztowa oryginały, tygodniowo do Ultimo2 15,00 /mies. 15,00 /mies. 15,00 /mies. 15,00 /mies.

Przesyłka pocztowa oryginały, rocznie do Ultimo2 4,00 całkowicie 4,00 całkowicie 4,00 całkowicie 4,00 całkowicie

Przekierowanie paczek małych/dużych2, 3 4,00 /paczka 4,00 /paczka 4,00 /paczka 4,00 /paczka

Przepakowywanie i przekierowanie paczek małych/dużych 2, 3 20,00 /paczka 20,00 /paczka 20.00 / item 20,00 /paczka

Zamykana skrzynka pocztowa �    �    �    �    

Osobisty, zamykany schowek w szafi e − − �    �    

Pomieszczenie biurowe, w tym 1 godz./tydzień − − �    �    

Skan poczty bezpośrednio dla biura podatkowego, na 
życzenie − − �    �    

Rabat na salki konferencyjne − 15% 15% 20%

Usługi dodatkowe1

Berliński numer lokalny opłata podstawowa 30,00 30,00 30,00 30,00 

Berliński numer lokalny opłaty za przekierowanie zależnie od taryfy zależnie od taryfy zależnie od taryfy zależnie od taryfy

Szyld fi rmowy jednorazowo 150,00 150,00 90,00 90,00 

Usługi biurowe od 95,00 95,00 95,00 95,00 

beredsam ADRES

Serdecznie witamy!*All info and FAQ can be found at www.beredsam.de/adressen,  last updated: 01.01.2021

ZALECANA OPCJA

ADRES FIRMOWY

DLA DORĘCZEŃ*

1 po uzgodnieniu 2 wraz z porto. 3 W przypadku składowania paczek małych i dużych naliczamy opłatę za paczkę małą do 2 kg i o wymiarach maks. 60 x 30 x 15 cm 0,55 
za dzień i małą paczkę, za paczki do 10 kg i o wymiarach maks. 120 x 60 x 60 1,20 za dzień i paczkę, za paczki/towary wielogabarytowe powyżej 10 kg 3,80 za dzień i 
paczkę małą/dużą.


