DAVET GÖNDERİLEBİLİR

FİRMA ADRESİ*

Fiyat listesi
TAV SİYE EDİLİR

BASIC

19,90€

Standart

/aylık

Adres



PLUS

PREMIUM

REP27

49,90€

79,90€

129,90€

/aylık

/aylık

/aylık







Posta adresi

Resmi adres

İdari adres

AB temsilcisi, mad. 27
DSGVO

İsim tablosu









Toplu posta kutusu









İlgili yılın 31/12 tarihine kadar postanın muhafaza edilmesi









uzlaşmaya göre

uzlaşmaya göre

uzlaşmaya göre

uzlaşmaya göre

−

−

istek üzerine

istek üzerine

Dijital gönderi, birleştirilmemiş sayfalı mektup

1,70 /mektup

1,20 /mektup

1,20 /mektup

0,70 /mektup

Dijital gönderi, birleştirilmiş sayfalı mektup

4,00 /mektup

3,00 /mektup

3,00 /mektup

2,40 /mektup

Hızlı posta gönderisi, acil mektuplar

3,00 /gönderi

3,00 /gönderi

3,00 /gönderi

3,00 /gönderi

5,00 /aylık

5,00 /aylık

5,00 /aylık

5,00 /aylık

15,00 /aylık

15,00 /aylık

15,00 /aylık

15,00 /aylık

4,00 komple

4,00 komple

4,00 komple

4,00 komple

Adres türü

Postanın bizzat teslim alınması
Dijital şifreli gönderi

2

Orijinal posta gönderisi, Ultimo için aylık

2

Orijinal posta gönderisi, Ultimo için haftalık
Orijinal posta gönderisi, Ultimo için yıllık
Kargoların arkasından gönderimi

2

2

2,3

Kargoların paketini değiştirme ve arkasından gönderimi

2, 3

4,00 /pak.

4,00 /pak.

4,00 /pak.

4,00 /pak.

20,00 /pak.

20,00 /pak.

20,00 /pak.

20,00 /pak.

Kilitli posta kutusu









Kilitli, kişisel dolap gözü

−

−





Oﬁs odası, 1 saat/hafta dahil

−

−





Vergi danışmanına direkt posta taraması gönderimi, istek
üzerine

−

−





Toplantı odalarında indirim

−

15%

15%

20%

30,00

30,00

30,00

30,00

tarifeye bağlı

tarifeye bağlı

tarifeye bağlı

tarifeye bağlı

150,00

150,00

90,00

90,00

95,00

95,00

95,00

95,00

İlave hizmetler

1

Berlin şehiriçi telefon numarası, temel ücret
Berlin şehiriçi telefon numarası, yönlendirme ücreti
Firma tabelası, bir defaya mahsus
Oﬁs hizmetleri, belirtilen meblağ dan itibaren
*Tüm bilgiler ve SSS için www.beredsam.de/adressen, baskı: 01.01.2021

Hoş Geldiniz!

1 uzlaşmaya göre, 2 artı posta ücreti, 3 kargoları depolarken 2 kg ağırlığa ve maksimum 60 x 30 x 15 cm boyutlara kadar olan paketler için günlük 0,55 EUR, 10 kg ağırlığa ve maksimum

120 x 60 x 60 cm boyutlara kadar olan koliler için günlük 1,20 EUR ve 10 kg'ın üzerinde kargolar için günlük 3,80 EUR ücret tahsil ediyoruz.
Fiyatlar sabit değildir, Euro cinsindendir ve ﬁyatlara yasal KDV eklenecektir.

beredsam ADRESİ

