A‐OFFICE kính gửi Quý Khách hàng bảng giá các dịch
vụ văn phòng chia sẻ & chỗ ngồi làm việc như sau:
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GHI CHÚ:
-

Giá trên chưa bao gồm VAT
Văn phòng phẩm thanh toán theo thực tế sử dụng.
Cước điện thoại thanh toán thực tế theo hóa đơn nhà cung cấp.
Giá trên không bao gồm Phí và lệ phí dịch vụ ĐKKD/ thuế.
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Sử dụng phòng họp báo trước 24h; sử dụng khu vực tiếp khách chung báo trước 24h.
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-

Máy lạnh sử dụng ngoài giờ trả thêm theo hóa đơn thực tế.
Phòng họp được trang bị: internet wifi; máy chiếu hoặc LCD; clipchart và giấy bút; nước uống.
(Chi phí máy lạnh nếu họp ngoài giờ)
Miễn phí 1Ram giấy A4/ 1 tháng
Bảng VIP ( Là bảng đặt bên Ngoài dưới tầng 01 và Tầng 04 của tòa nhà )
Bảng Thường ( Là bảng đặt bên ngoài tòa nhà nằm tại Lầu 04 )
(*) áp dụng đối với khách hàng sử dụng gói Ecom thanh toán 1 năm 1 lần.

* Khách hàng sử dụng gói dịch vụ văn phòng đại diện từ gói Standard , Aoffice , Aoffice

Luxury :
- Thanh toán tối thiểu một lần 6 tháng.
Đối với các gói có sử dụng số điện thoại riêng hoặc số fax riêng có FW đến số khác, đặt cọc: 1.800.000 đồng
khi ký hợp đồng “Khách hàng đã sử dụng dịch vụ thuê chổ ngồi hoặc phòng riêng: có thể thanh toán hàng
tháng có đặt cọc “

* Khách hàng sử dụng dịch vụ thuê chỗ hay phòng cố định:
-

Đặt cọc 3 tháng và thanh toán tiền thuê hàng quý.
Sử dụng phòng họp báo trước 08h.
Giảm 20% giá thuê phòng họp (ngoài số giờ được miễn phí).
Thời gian làm việc ngoài giờ không quá 21h00 từ thứ 2 đến thứ 6; thứ 7 không quá 17h.
Phòng tối đa 3‐5 nhân sự tùy theo diện tích (tương ứng người/3m2); nhân sự tăng thêm +1.500.000
vnđ/người/tháng.
Khách thuê vãng lai (có sử dụng gói VPĐD), phòng 1‐3 chổ, giá = 300.000 vnđ/ buổi.
Khách thuê vãng lai, phòng 1‐3 chổ, giá = 450.000 vnđ/buổi.

Các tiện ích chung văn phòng :
-

Dịch vụ bảo vệ 24/24 bảo vệ tòa nhà và khu văn phòng.
Đường truyền internet tốc độ cao.
Hệ thống server hosting mail & website được back up.

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ TRONG BẢNG BÁO GIÁ:
1. Tiếp tân chuyên nghiệp:
‐ Thay mặt doanh nghiệp tiếp đón khách hàng của doanh nghiệp.
‐ Thay mặt doanh nghiệp đón tiếp các cơ quan, đoàn thể chính quyền khi cần thiết.
‐ Trực tiếp trả lời các cuộc gọi.
‐ Trong những trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp sẽ đào tạo đội ngũ tiếp tân của Aoffice để trả lời, ứng xử
theo đúng văn hóa, yêu cầu của từng doanh nghiệp riêng biệt.
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2. Niêm yết tên trong tòa nhà:
‐ Theo luật định, các doanh nghiệp phải niêm yết tại trụ sở nơi hoạt động của doanh nghiệp. Các Doanh
nghiệp tại tòa nhà sẽ được niêm yết theo đúng luật định.

3. Sảnh tiếp khách:
‐ AOFFICE tổ chức sảnh tiếp khách riêng biệt để doanh nghiệp tiếp khách, làm việc theo nhu cầu.

4. Miễn phí dịch vụ đăng ký kinh doanh và tư vấn Thuế:
‐ Trong suốt thời gian hoạt động, AOFFICE sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tư vấn Thuế miễn phí và các thủ tục đăng
ký thay đổi giấy phép kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư.

5. Chuyển tiếp bưu phẩm:
‐ Khi nhận được thư từ/bưu phẩm, AOFFICE sẽ thông báo cho Doanh nghiệp và có thể chuyển tiếp thư từ/
bưu phẩm đến địa chỉ theo yêu cầu doanh nghiệp.

Các thông tin chi tiết khác vui lòng liên hệ:
Phòng Tư Vấn.
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