MALL OF SCANDINAVIA
FLEXIBLA KONTORET

VÅRA TJÄNSTER
Nu finns Quick Office i Sveriges största galleria i en unik och modern kontorsmiljö och hög
personlig service! När du väljer Kontor Flex ingår medlemskap hos Quick Office med tillgång till
co-working på flera av våra anläggningar. Du får även fina personalerbjudande i butikerna i Mall of
Scandinavia! Vi erbjuder även enklare tjänster som Företagsadress och Mötespaket efter eget behov.
Välj de tjänster som passar dig och ditt företag bäst:
Servicepaket
Kopiering och print (även färg)/mån
Kaffe ingår antal koppar/mån
Mötesrum (förbokning quickoffice.se)
Möblerad arbetsplats
Medlemskap Quick Office*
Företagsadress
Kostnad per månad

Företagsadress
ingår
395 kr

Tillvalsmöjligheter:
1. Kontor Flex uppgradera till heltid 995:-/mån
2. Låsbart skåp: 195:-/månad

Mötespaket
30% rabatt
295 kr

Enkla kontoret
200 kr
20 koppar
295kr

Kontor flex
300 kr
40 koppar
30% rabatt
10 dagar/månad
ingår
1495 kr

3. Extra kaffe: 10 koppar för 99 kr
4. Utskrifter: 50% på ökad mängd

*I medlemskapet hos Quick Office ingår allt detta:
- Möblerad arbetsplats

- Kontorsvärd med personlig service som känner dig och ditt
företag

- Internet via fiber 1000Mbit

- Service vid möten och konferenser

- Kaffe

- Professionellt mottagande av era besökare

- Rabatt på övernattning hos Sveriges största hotellkedja,
Scandic

- Hög säkerhet med larm och passagesystem.

- Quick Office bjuder in till frukost, fika, lunch och after-works

- Marknadsföring av ert företag på Quick Office digitalskärmar.

- Kopiering, skanning och print

- 30 % rabatt på mötesrum på flera av våra Quick Officekontorshotell.

- Närhet till nya samarbetspartners och nya affärsmöjligheter.

Villkor:
Ingen bindningstid. Uppsägningstid 3 kalendermånader.
Fakturering sker kvartalsvis i förskott.
Mötesrum debiteras per timme. För info om priser se
quickoffice.se/mötesrum
Moms tillkommer på alla priser.
VÄLKOMMEN!

ENKELT – PERSONLIGT – FLEXIBELT
QUICK OFFICE MALL OF SCANDINAVIA – STJÄRNTORGET 2, 169 79 SOLNA
QUICKOFFICE.SE

KONTAKTA
GABRIEL
070-787 76 73
gabriel@quickoffice.se

MALL OF SCANDINAVIA FLEXIBLA KONTORET 180528

- Co-working på flera Quick Office kontor, quickoffice.se

