”WIRTUALNE BIURO” – UMOWA ABONAMENTU
1. Nazwa firmy klienta ..................................................................... .
2. Abonament ”Wirtualne biuro” jest usługą oferowaną firmom, które
potrzebują mieć adres na terenie Norwegii. Usługa jest dostępna zarówno dla
firm jednoosobowych, jak i spółek akcyjnych.
3. Cena usługi 799 kr za miesiąc ( netto ), płatna z 3-miesięcznym
wyprzedzeniem, zaliczkowo.
4. Umowę podpisujemy na okres 12 miesięcy od dnia ....................... z opcją
automatycznego odnowienia na kolejne 12 miesięcy jeżeli wypowiedzenie nie
zostanie przesłane.
Czas wypowiedzenia: 3 miesiące ( liczone od 1.dnia kolejnego miesiąca )
5. Usługa obejmuje:
- Rejestrację firmy na norweskim adresie
- Przesyłanie ( min. 2 razy w miesiącu ) kopii dokumentacji ze skrzynki
pocztowej w formie skanu na podany adres email ( do 50 listów
miesięcznie, powyżej – cena indywidualna )
- Przesyłanie pełnej dokumentacji listownie raz na kwartał na podany
adres pocztowy na terenie Norwegii bądź Polski
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6. Inne postanowienia:
- Raz w roku, w styczniu cena ulega regulacji ( na podstawie stopy inflacji
w Norwegii ). Następna zmiana nastąpi 1.01.2019.
- MTA Group zobowiązuje się do respektowania ustawy o ochronie danych
osobowych ( dot. gromadzenia informacji o kliencie )
7. Podpis

-------------------MTA Group AS

-------------------------Klient
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”WIRTUALNE BIURO” – ABONNEMENT AVTALE
1. Firmanavn ( kunde ) .................................................................. .
2. Abonnement ”Wirtualne biuro” er en tjeneste for bedrifter som trenger
fysisk adresse i Norge. Tjenesten er tilgjengelig både for enkeltpersonforetak og
for aksjeselskap.
3. Pris: 799 kr pr måned ( eks. MVA ), betales forskuddsvis for 3 neste måneder.
4. Avtalen signeres for 12 måneder fra den ............................... med automatisk
forlengelse for neste 12 måneder dersom oppsigelsen er ikke levert.
Oppsigelsestid: 3 måneder ( fra første kalendermåned )
5. Tjenesten inneholder:
- Registering foretak på norsk adresse
- Levering fortløpende ( minst 2 ganger i måned ) kopi av korrespondanse
til utvalgt epost adresse ( opptil 50 brev , over 50 brev - individuell
prising )
- Sending alle brev kvartalsvis til utvalgt adresse
6. Andre vilkår:
- Prisen kan justeres en gang i året ( basert på konsumprisindeksen )
- MTA Group forplikter seg å respektere lov om datasikkerheten ( ifbm
samling av kundeinformasjon )
7. Signatur:
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-------------------------Kunde
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