CENNIK „ARTERION”
obowiązujący od 14 listopada 2014r.

Powierzchnia biurowa
1. Stawka podstawowa miesięcznego czynszu najmu standardowej powierzchni biurowej
1 m² wynosi 20,00 zł netto/m².
2. Stawka za użytkowanie lokalu o podwyższonym standardzie, oznaczonego symbolem
A01 wynosi 25 zł netto/m².
3. Dla wszystkich lokali ustala się miesięczną opłatę eksploatacyjną w wysokości 8 zł
netto/m² z wyłączeniem energii elektrycznej.
Opłaty Eksploatacyjne obejmą w szczególności koszty związane z:
a) ogrzewaniem lokalu w okresie grzewczym;
b) dostarczaniem ciepłej i zimnej
z odprowadzaniem ścieków;

wody

do

celów

sanitarnych

wraz

c) wywozem nieczystości stałych;
d) klimatyzacją pomieszczeń;
e) korzystaniem z dostępu do infrastruktury teleinformatycznej;
f) sprzątaniem powierzchni wspólnych (tj. w szczególności.: toaleta, korytarze,
pomieszczenia socjalne).
4. Co miesiąc jest naliczana opłata za energię elektryczną na podstawie wskazań licznika
danego lokalu. Cena za zużycie energii elektrycznej ustalana jest wg. stawek
dostawcy.
5. Ustala się następujące stawki netto za dodatkowy wynajem pozostałych pomieszczeń:
a. sala konferencyjna duża (100 os.) - godzina trwania najmu – 120 zł netto
b. sala konferencyjna mała (50 os.) - godzina trwania najmu – 60 zł netto
6. Najemcom lokali użytkowych znajdujących się w budynku „Arterion” przysługują
zniżki na najem Sali konferencyjnej w wyżej wymienionym budynku, w wysokości
20% za każda godzinę najmu oraz dwie godziny miesięcznie bezpłatnego korzystania
z Sali konferencyjnej.
7. Ustala się następujące stawki netto za wynajem biura na godziny:
a. do 5 godzin – 40 zł netto/godzina
b. powyższej 5 godzin – 25zł netto/godzina
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8. Ustala się następujące stawki netto za dodatkowy wynajem wyposażenia
informatycznego (specyfikacja wyposażenia w stopce):
a. zestaw „komputer biurowy” – 100 zł/miesiąc/szt.
b. laptop – 150 zł/miesiąc/szt.
c. zestaw „komputer graficzny” – 180 zł/miesiąc/szt.
d. zestaw „komputer inżynierski”– 790 zł/miesiąc/szt.
e. zestaw „komputer TV” – 2 050 zł/miesiąc/szt.
9. Ustala się następujące stawki netto za usługi informatyczne:
A. Usługi internetowe
I. Dostęp do sieci Internet – bezpłatnie
II. Strona WWW zgodnie ze schematem www.FIRMA.arterion.pl:
- aktywacja strony: 10,00 zł
- bezpieczny dostęp przez SFTP do zasobów - bezpłatnie
- CGI - bezpłatnie
- PHP3/PHP4/PHP5 - bezpłatnie
- każde rozpoczęte 300 MB miejsca 10,00 zł
- po przekroczeniu średniego tygodniowego transferu ponad 512kb/s opłata
miesięczna negocjowana indywidualnie.
III. Bazy danych:
- MySQL (za każdą) 5,00 zł
- PostgreSQL (za każdą) 5,00 zł
IV. Każdy adres e-mail (w tym 3 aliasy) wg schematu nazwa@arterion.pl: 5,00 zł
V. Stały adres IP – cena 65,00 zł
VI. Pozostałe usługi negocjowane indywidualnie.
B. Usługi pozostałe
Kolokacje:
I.

za wstawienie serwera 1U - 120,00 zł

II.

każdy Mbit/s łącza symetrycznego - 150,00 zł

III.

pozostałe usługi negocjowane indywidualnie
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„BIURA WIRTUALNE”
Oferta podstawowa – 60 zł netto/miesiąc
• Użyczenie adresu do rejestracji firmy
• Odbiór korespondencji przychodzącej
• Informowanie mailem o odebranej korespondencji
Oferta rozszerzona – 100 zł netto/miesiąc
• Użyczenie adresu do rejestracji firmy
• Odbiór korespondencji przychodzącej pocztą lub faksem
• Informowanie mailem o odebranej korespondencji
• Skanowanie odebranej korespondencji (do 20 stron miesięcznie) i wysyłanie mailem
• Przesyłanie odebranej korespondencji pocztą na wskazany adres raz w tygodniu
• Umieszczenie na stronie internetowej Arterionu nazwy firmy z krótkim opisem
działalności oraz linkiem do jej strony internetowej
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