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m: 600 348 311 tel: 34 934 548 439
email: info@bcn575.com

SERVEI PERSONAL DESK
__Descripció:
- Taula de treball assignada amb cadira d’oficina, il·luminació pròpia, prestatgeria, taquilla
amb clau per a guardar objectes personals...
- Connexió a internet per cable 100MB (fibra òptica de Movistar), Wifi a tota l’instal·lació.
Possibilitat de línia de telèfon pròpia.
- Recepció de correspondència i de paqueteria (petit volum). Aviso immediat de certificats i
correu urgent.
- Ús sense cost de la sala de reunions de 2 sessions/setmanals de 60 minuts cadascuna,
prèvia reserva. Per a més sessions o de més llarga durada, preguntar als gestors. Inclou l’ús
de l’equipament de projector, pissarra…
- Escàner, copiadora, impressió màxima de 20 fulles/dia.
- Ús de l’adreça postal com a seu social i comercial. Domiciliació d’empreses a la direcció
Gran Vía de les Corts Catalanes 575 1º 1ª. 08011 Barcelona.
- Accés i ús de l’office-cuina inclosos els aparells i parament de que es disposa.
- Comunicació i participació a totes les activitats de networking de BCN575coworking.

__Calendari i horari:
El calendari del servei és el laboral de Barcelona. A més hi ha 22 dies laborables de
vacances organitzats en 15 dies laborables al mes d’agost i la resta al llarg de l’any. Es
fixarà el calendari a començament d’any.
Lloc PERSONAL DESK FULL TIME
Lloc PERSONAL DEL PART TIME

__Tarifes i condicions econòmiques:
1 lloc PERSONAL DESK FULL TIME
1 lloc PERSONAL DELSK PART TIME

8:30h fins a 20:00h de dilluns a divendres
24/7 SERVICE
09:00-14:00H de de dilluns a divendres
ó
15:00-20:00H de dilluns a divendres
La taula quedarà lliure fora d’aquest horari

225,00€/mes
145,00€/mes

-IVA no inclòs (21% actual)
-Aquestes condicions seran vigents fins Abril de 2016
-ALTRES OPCIONS: EQUIPS DE 2, 3 PERSONES, JORNADES ALTERNES,….CONSULTAR.
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SERVEI NOMAD DESK
__Descripció:
- Taula de treball assignada amb cadira d’oficina, il·luminació pròpia, prestatgeria
- Connexió a internet per cable 100MB (fibra òptica de Movistar), Wifi a tota l’instal·lació.
- Escàner, copiadora, impressió màxima de 20 fulles/dia.
- Accés i ús de l’office-cuina inclosos els aparells i parament de que es disposa.

__Calendari i horari:
El calendari del servei és el laboral de Barcelona. A més hi ha 22 dies laborables de
vacances organitzats en 15 dies laborables al mes d’agost i la resta al llarg de l’any. Es
fixarà el calendari a començament d’any.
Lloc NOMAD FULL TIME
Lloc NOMAD PART TIME

9:00h fins a 20:00h de dilluns a divendres
09:00-14:00h de dilluns a divendres
ó
15:00-20:00h de dilluns a divendres
La taula quedarà lliure fora d’aquest horari

__Tarifes i condicions econòmiques:
1 lloc NOMAD FULL TIME -WEEK

125,00€/setmana

1 lloc NOMAD FULL TIME-DAY

35,00€/dia

1 lloc NOMAD PART TIME-DAY

20,00€/dia

-IVA no inclòs (21% actual)
-Aquestes condicions seran vigents fins Abril de 2016
-ALTRES OPCIONS: EQUIPS DE 2, 3 PERSONES, JORNADES ALTERNES,….CONSULTAR.
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SERVEI MEETING ROOM

__Descripció del servei:
_ Ús de la sala de reunions 1 sessió única prèvia reserva. Inclòs l’equipament
- Preparació prèvia de la sala amb taula de reunions central (per a 9 persones) o format
conferència (per a 12 persones)
- Ús de l’equip de la sala: sistema de projecció digital, connexió wifi i accés a Internet per
cable. (100 Mb).
- Ús de fotocopiadora i escàner.
- Ús de l’office-cocina i del parament.

__Tarifes i condicions econòmiques:
Jornada completa

90,00 €

Media jornada

50,00 €

-IVA no inclòs (21% actual)
-Aquestes condicions seran vigents fins Abril de 2016
-ALTRES OPCIONS: JORNADES ALTERNES, RESERVES RECURRENTS….CONSULTAR.
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CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ:

__ Escanejat del DNI o passaport de l’usuari. Lliurament de dades bancaries i de facturació.
__ Domiciliació de rebut en compte bancària. Es notificarà el cobrament a partir del dia 20, per
lo tant, es comunicarà abans d’aquest dia en el cas de que no es vulgui continuar al mes
següent. La data de cobrament és entre els dies 1-5 de cada mes.
__ Signatura de document comprometent-se a un bon ús de les instal·lacions, incloent-hi no
realitzar activitats il·lícites com ara descarregues il·legals, accés a pornografia....a través de la
connexió Internet des de BCN575coworking.

