MORADA COMERCIAL*

Lista de preços

APTA PARA CITAÇÃO

R E C O ME N D A D O

BASIC

19,90€

Serviços padrão

/mes

Endereço

PLUS

PREMIUM

VA27

49,90€

79,90€

129,90€

/mes

/mes

/mes









Tipo de endereço

Endereço postal

Endereço dos
estatutos

Endereço administrativo

Representante na
UE, Art. 27.º do
RGPD

Placa com o nome









Caixa de correio coletiva









Armazenamento da correspondência até 31/12/ mesmo ano









após acordo

após acordo

após acordo

após acordo

−

−

a pedido

a pedido

1,70 /carta

1,20 /carta

1,20 /carta

0,70 /carta

Recolha pessoal de correspondência
Envio eletrónico encriptado
Envio eletrónico, carta com folhas soltas
Envio eletrónico, carta com folhas agrafadas

4,00 /carta

3,00 /carta

3,00 /carta

2,40 /carta

3,00 /envío

3,00 /envío

3,00 /envío

3,00 /envío

5,00 /mes

5,00 /mes

5,00 /mes

5,00 /mes

15,00 /mes

15,00 /mes

15,00 /mes

15,00 /mes

4,00 completo

4,00 completo

4,00 completo

4,00 completo

4,00 /encom.

4,00 /encom.

4,00 /encom.

4,00 /paq.

20,00 /encom.

20,00 /encom.

20,00 /encom.

20,00 /paq.

Caixa postal fechada









Compartimento de armário pessoal fechado

−

−





Sala de escritório, incl. 1 hora/semana

−

−





Digitalização de correspondência diretamente para
consultor fiscal, a pedido

−

−





Desconto no aluguer de salas de reuniões

−

15%

15%

20%

Envio da correspondência imediato, cartas urgentes

2

Envio da correspondência original, ao último de cada mês 2
Envio da correspondência original, ao último de cada semana
Envio da correspondência original, ao último de cada ano
Envio de encomendas/embalagens

2, 3

Reembalagem e envio de encomendas/embalagens

Serviços adicionais

2

2, 3

2

1

Número de rede local de Berlim, taxa básica
Número de rede local de Berlim, taxas de reencaminhamento
Letreiro empresarial, pagamento único
Serviços de secretariado a partir de

30,00

30,00

30,00

30,00

consoante a tarifa

consoante a tarifa

consoante a tarifa

consoante a tarifa

150,00

150,00

90,00

90,00

95,00

95,00

95,00

95,00

*Todas as informações e perguntas mais frequentes em www.beredsam.de/adressen . Situação a 01/01/2021

Seja bem-vindo!

1 Após acordo. 2 Acresce os portes. 3 Para o armazenamento de encomendas e embalagens cobramos as seguintes taxas: para encomendas pequenas até 2 kg, com dimensões máximas de 60 x 30 x 15 cm, uma taxa de 0,55 por dia e por encomenda, e para embalagens maiores até 10 kg, com dimensões máximas de 120 x 60 x 60 cm, uma taxa de 1,20 por
dia e por embalagem. Para embalagens maiores/encomendas volumosas acima de 10 kg uma taxa de 3,80 por dia e por embalagem/encomenda.
Todos os preços em euros, estão sujeitos a alterações e à taxa de IVA legal em vigor.

beredsam ENDEREÇOS

