Pacotes
SERVIÇOS

4TEST

4WORK4D

4WORK4W

BUSINESS ON

BUSINESS
ON PLUS













Internet e Comunicações




Comunicações de voz ilimitadas para a rede fixa nacional
Comunicações de dados (Wi-Fi/Cabo)

Conforto, bem-estar e espaços comuns
Acesso a micro-ondas, frigorífico e jarro térmico para pequenas refeições nas
copas partilhadas











Acesso a máquina de vending de café, bebidas solúveis e snacks

Acesso a estacionamento exterior (público)



















Acesso a estacionamento coberto privado garantido

---

---

---















Acesso às copas do Piso 1 e 2
Energia elétrica, ar condicionado e sanitários
Manutenção e limpeza das áreas comuns e espaços externos

Equipamentos administrativos e comodato
Secretária partilhada









---

Secretária individual

---

---

---

---



Módulo de gavetas + chave de Segurança

---

---





---

Armário + chave de segurança

---

---

---

---

Impressora comum

1










Impressões a Preto e Branco (P&B)

---

---

40

120

200

Impressão a P&B (ou para além do incluído, por pág. A4)

---

0,05€/unid

0,05€/unid

0,04€/unid

0,04€/unid

Impressão a cores (por pág. A4)

---

0,20€/unid

0,20€/unid

0,18€/unid

0,18€/unid






Sede, divulgação e secretariado
Receção e apoio ao secretariado

---





Logotipo e nome na página Web

---

---

---

Correio interno e encaminhamento para correio externo

n/d

n/d

n/d

Utilização de morada

n/d

n/d

n/d






Reuniões, formações e conferências
Sala de reuniões não equipada (horas grátis por mês) (2;3)

---

30 min

3

9

12

Sala de reuniões não equipada: preço por hora | preço por hora além do banco
de horas (Máx. 12 pessoas) (2;3)

---









Salas de reunião/formação equipada ou não (2;3)

---









Auditório (mediante marcação)

---









Aluguer de equipamento (computadores, projetores, outro)

---



















Outros serviços
Acesso a workshops e ações de networking
1 Para efeitos de digitalização apenas
2 Sujeito a marcação prévia e disponibilidade
3 Equipamentos multimédia não incluídos. Consultar Anexo III do Regulamento do de Espaço Cowork
* Consultar Anexo III do Regulamento do de Espaço Cowork

Aos preços indicados acresce a taxa legal de IVA em vigor

