
 

 

 
 

Coworkingové družstvo Spolu 
Hradská 280, 396 01 Humpolec 

Služby pro uživatele coworkingového centra v Humpolci 
 

Základní měsíční tarify 
Tarif Popis Cena/měsíc 

(Kč včetně 
DPH) 

Základ 10 10 hodin pobytu v coworkingu za měsíc. 
Přístup do uzavřené části v režimu 24/7/365 (od září 2019). 
10 stránek tisku/měsíc. 

400 

Aktiv 30 30 hodin pobytu v coworkingu za měsíc. 
Přístup do uzavřené části v režimu 24/7/365 (od září 2019). 
30 stránek tisku/měsíc. 

950 

Super Aktiv 60 60 hodin pobytu v coworkingu za měsíc. 
Přístup do uzavřené části v režimu 24/7/365 (od září 2019). 
60 stránek tisku/měsíc. 

1 350 

Profi 100 100 hodin pobytu v coworkingu za měsíc. 
Přístup do uzavřené části v režimu 24/7/365 (od září 2019). 
100 stránek tisku/měsíc. 

1 750 

Firma Neomezený přístup do coworkingu v režimu 24/7/365 (od září 2019). 
100 stránek tisku/měsíc. Využití zasedačky v rozsahu 2 hod./měsíc 
zdarma. Vyhrazený vlastní stůl, židle, uzamykatelná skříň. 
V ceně je: připojení k internetu, veškeré energie, denní úklid, 
pojištění majetku. 

3 500 

 
Všichni registrovaní uživatelé mají automaticky 10 % slevu na pronájem zasedací místnosti. 

Tarif lze libovolně měnit (nahoru, dolů) max. 1x za měsíc. Potřebujete jeden měsíc pracovat více? Zvyšte 
si tarif a příští měsíc jej zase snížíte. Tarif Firma je možné objednat min. na 3 měsíce. 

Doplňkové služby: 
Služba Popis Cena (Kč včetně 

DPH) 
Rychlý internet v 
prostorách recepce 

Přístupné pouze v otevíracích hodinách 8:00 až 
15:00. 

50 za hodinu 

Uzamykatelná skříňka Skříňka na uložení osobních věcí s vlastním 
patentním klíčem. 

50 za měsíc 

Zapůjčení sluchátek Kvalitní sluchátka Pioneer. 10 za hodinu 
Zřízení sídla firmy Vydání souhlasu majitele objektu a umožnění 

zápisu do veřejných rejstříků. 
300 za měsíc 

Poštovní schránka Umístění vlastní poštovní schránky v areálu 
coworkingu. 

200 za měsíc 

Přeposílání pošty Budeme vaši schránku pravidelně vybírat a 
přeposílat poštu na vámi určenou adresu. 

100 za měsíc + 
poštovné 

Pronájem zasedací 
místnosti 

Místnost pro max. 20 osob s projekční technikou 
a obsluhou. 

250 za hodinu 

 


