
Nasze wirtualne biuro w Warszawie w dzielnicy Mokotów jest nie tylko wygodne dla klientów, ale 
również tanie. Przygotowaliśmy dla Państwa kilka atrakcyjnych pakietów, których cennik znajdziecie 
Państwo właśnie tutaj.

Pakiet-Usługi-Cena Startowy Podstawowy Standard Rozszerzony

 
Tylko dla podmiotów z

zawieszoną
działalnością1

     

Adres do rejestracji firmy ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Adres do korespondencji ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Dostęp do panelu klienta 24/7 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Powiadamianie o nadejściu 
poczty

❌ ✔️ ✔️ ✔️

Skanowanie poczty i przesyłanie
e-mailem

❌ Na życzenie2 ✔️ ✔️

Odsyłanie na wskazany adres 
pocztą tradycyjną

❌ Na życzenie2 Na
życzenie2 ✔️

Płatność za 24 mies 39 ➖ ➖ ➖
Płatność za 12 m-cy, rabat 15% 49 67 92 118

Płatność za 6 m-cy, rabat 10% ➖ 71 98 125

Płatność za 3 m-ce, rabat 5% ➖ 75 103 132

Płatność miesięczna ➖ 79 109 139

1. udokumentowane we 
właściwych rejestrach 

2. według cennika usług 
dodatkowych 

Każdy z prezentowanych pakietów zawiera główną usługę, czyli adres dla Państwa firmy. Będziecie
mogli na niego zarejestrować swoją działalność, a także kierować na niego wszelką, przychodzącą 
do Państwa firmy korespondencję. Od tego, na ile usług więcej zdecydujecie się, będzie zależała 
cena za korzystanie z naszej oferty. Niezależnie od tego jednak możecie liczyć na to, że w naszym 
wirtualnym biurze będzie zawsze najtaniej, najwygodniej i najkorzystniej dla Państwa firmy. 
Dodatkowo im dłuższy okres, za który decydujecie się płacić czynsz, tym większy rabat 
otrzymacie! Decyzję o okresie płatności klient podejmuje przy każdej płatności. Umowy zwykle 
zawierane są na czas nieoznaczony.

Dombar – tanie i bezpieczne wirtualne biuro dla Państwa firmy w Warszawie! Zapoznajcie się z 
cennikiem i wybierzcie interesującą Was ofertę.

Ceny netto w PLN za miesiąc przy różnych pakietach i płatnościach zaokrąglone do całych złotych.

http://pakiet-rozszerzony/
http://pakiet-standardowy/
http://pakiet-podstawowy/
http://pakiet-startowy/


Podstawowy
• Adres do rejestracji firmy 
• Adres korespondencyjny 
• E-mail o nadejściu poczty 
• Skanowanie listów 
• Odsyłanie tradycyjną pocztą 

Płatność za: Cena netto Uwzględniono rabat
1 miesiąc 79 zł  0%
3 miesiące 225 zł - (75,00 zł/m-c) 5%
6 miesięcy 427 zł - (71,16 zł/m-c) 10%
12 miesięcy 806 zł - (67,16 zł/m-c) 15%

Standardowy
• Adres do rejestracji firmy 
• Adres korespondencyjny 
• E-mail o nadejściu poczty 
• Skanowanie listów 
• Odsyłanie tradycyjną pocztą 

Płatność za: Cena netto Uwzględniono rabat
1 miesiąc 109 zł 0%
3 miesiące 311 zł - (103,67 zł/m-c) 5%
6 miesięcy 589 zł - (98,16 zł/m-c) 10%
12 miesięcy 1112 zł - (92,67 zł/m-c) 15%

Rozszerzony
• Adres do rejestracji firmy 
• Adres korespondencyjny 
• E-mail o nadejściu poczty 
• Skanowanie listów 
• Odsyłanie tradycyjną pocztą 

Płatność za: Cena netto Uwzględniono rabat
1 miesiąc 139 zł 0%
3 miesiące 396 zł - (132,00 zł/m-c) 5%
6 miesięcy 751 zł - (125,16 zł/m-c) 10%
12 miesięcy 1418 zł - (118,16 zł/m-c) 15%



Dodatkowe

W przypadku, gdy usługa nie znajduje się w pakiecie można dodatkowo zamówić ją dla konkretnej 
przesyłki/ek

• skanowanie 
• poza pakietem 
• ponad limit pakietu 

• odsyłanie 
• listy 
• paczki 

• wysyłanie przesyłki w imieniu klienta 
• przywrócenie umowy po wypowiedzeniu 

Rabaty za okres płatności

• 1 miesiąc 
• 3 miesiące 
• 6 miesięcy 
• 12 miesięcy 

Okres płatności nie jest stały. Przy każdej płatności Klient decyduje, za jaki okres płaci.

Płatność czynszu najmu dokonywana jest z góry.

Opłaty za zamówienia dodatkowych usług doliczane są do najbliższej faktury.
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