MÄLARHÖJDEN
KONTORSPLATS/CO-WORKING

HYR FLEXIBEL
ARBETSPLATS – HELTID

ARBETSPLATS

1795

FR.

Vi erbjuder ett trivsamt nybyggt kontorshotell,
med bra läge intill E4:an, och med hög servicenivå.

KR

MÅN

INKLUSIVE
FULLSERVICE

Så här enkelt väljer du den rätta kontorslösningen för dig och ditt företag:
1

Välj antal
arbetsplatser.

2

Välj servicepaket/nivå*.

3

Välj eventuellt
tillval.

4

Klart för
inflyttning!

*Välj något av våra servicepaket när du hyr din kontorsplats hos Quick Office.

Servicepaket
Kopiering och print (även färg) per mån
Kaffe ingår -/20/40 koppar per mån
Mötesrum (förbokning quickoffice.se)

Basic
200 kr
ingår
-

Medium
200 kr
ingår
8h/mån

Large
300 kr
ingår
12h/mån

Kostnad per månad

1795 kr/mån

2395 kr/mån

2695 kr/mån

Det här ingår när du hyr din kontorsplats hos oss:
- Medlemskap hos Quick Office.

- Nybryggt kaffe.

- Kontorsvärd med personlig service som känner
dig och ditt företag.

- Kopiering, skanning och print.

- Mötes- och konferensrum.

- Hög säkerhet med larm och passagesystem.

- Service vid möten och konferenser.

- Närhet till nya samarbetspartners och nya
affärsmöjligheter.

- Personligt bemötande av era besökare.
- Möblerad arbetsplats.
- Internet via fiber 1000 Mbit, trådlös alt. kabel.

- Städning och skötsel av kontoret.

- Drop in-arbetsplatser på flera av våra övriga
Quick Office Kontorshotell.

Tid i mötesrum som ingår i ovanstående avser mötesrummen Kungshatt och Skräddarholmen.
Ingen bindningstid. Uppsägningstid 3 kalendermånader. Reservation för fullbeläggning.

Som medlem hos Quick Office får du också:
- Marknadsföring av ert företag på Quick Office digitalskärmar.
- 30 % rabatt på mötesrum på flera av våra Quick Office-kontorshotell.
Tillvalsmöjligheter:
1. 50 % rabatt på Företagsadress.
2. Extra kaffe: 10 koppar för 99 kr.
3. Öka utskrifter/kopior: 50 % rabatt på överenskommet tillägg/mängd.

ENKELT – PERSONLIGT – FLEXIBELT
QUICK OFFICE MÄLARHÖJDEN VÄSTERTORPSVÄGEN 135, 129 44 HÄGERSTEN, 08-447 11 70
QUICKOFFICE.SE

KONTAKT
ALEXANDER
070-782 25 43
alexander@quickoffice.se

MÄLARHÖJDEN ARBETSPLATS 171003

Moms tillkommer på alla priser.

