
 
 

Árak és Szolgáltatások 
 
 
 

Az árak nettó árak! 
 

A Kubik törekszik arra, hogy készpénzmentes közösségi iroda legyen, ezért készpénzes fizetés esetén minden díjra 
+10% kezelési költséget számolunk fel. 

Az árlista 2022 május 1-től érvényes. Nyitvatartási idő: hétköznapokon 9.00-18-00. A napijegyet (light) kivéve 7/24-es bejutás 
biztosított. Fenntartjuk a jogot az árak, valamint a nyitvatartás előzetes értesítés nélküli módosítására. A szolgáltatások 

igénybevételének részletes feltételeit az általános szerződési feltételek tartalmazzák. 

KUBIK bérletek 
COWORKING 

light expert fix fix-BNA 

Rugalmas munkaállomás a nyitott 
irodatérben. Mindig a szabad asztalok 

közül választhatsz. 

Saját 
munkaállomás a 

nyitott 
irodatérben. 

Saját 
munkaállomás 
négyszemélyes 

irodában. 

Napi díj 4.000 Ft    

Havi díj  40.000 Ft 50.000 Ft 55.000 Ft 

Féléves bérlet  228.000 Ft 285.000 Ft 302.500 Ft 

Éves bérlet  432.000 Ft 540.000 Ft 605.000 Ft 

 

KUBIK bérletek 
SAJÁT IRODA cube 

 1-5 fős irodáink elérhetőségéért és ajánlatért kérjük, vedd fel velünk a 
kapcsolatot a hello@kubik.hu címen. 

 

KUBIK bérletek 
VIRTUÁLIS 

IRODA 
virtuális iroda 

Havi díj 15.000 Ft 

További 
szolgáltatások 

- 1 nap / 2 hét light munkaállomás használat 
- 1 óra / hó tárgyaló használat 

- zárható szekrény 

- székhely bejegyzése 

- cégtábla elhelyezés 
- levelek, csomagok átvétele, levelek továbbítása e-mailben  

Kaució 30.000 Ft 
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KUBIK bérletek 
TÁRGYALÁS és 
RENDEZVÉNY 

Kistárgyaló Nagytárgyaló Rendezvény-pince 

max. 6 fő 15-20 fő 
ipari hangulatú, nagy 

belmagasságú 
rendezvénytér 25-50 fő 

Díj / óra 
nyitvatartási 
időben 

3.500 Ft 7.500 

Ajánlatért kérjük, vedd 
fel velünk a kapcsolatot 
a hello@kubik.hu címen. 

Díj / óra 
nyitvatartási időn 
kívül 

5.000 10.000 

10 órás tárgyaló 
bérlet (3 hónapig 
felhasználható, 
nyitvatartási 
időben) 

27.000 55.000 

20 órás tárgyaló 
bérlet (3 hónapig 
felhasználható, 
nyitvatartási 
időben) 

50.000 95.000 

Tárgyalóbérlet 1 
napra (9 óra, 
nyitvatartási 
időben) 

25.000 50.000 

Tárgyalóbérlet fél 
napra (4 óra, 
nyitvatartási 
időben) 

11.000 25.000 

Hétvégi 
tárgyalóbérlet 

Ajánlatért kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot a 
hello@kubik.hu címen. 

 

Lemondási feltételek: tárgyaló- és rendezvénytér foglalás időpontját megelőző 24 órán belül történő 
lemondás esetén a KUBIK jogosult a teljes díjat felszámolni. 
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KUBIK bérletek 
ÉVES TAGSÁG club 

Éves díj (12 
hónap) 30.000 Ft 

További 
szolgáltatások 

- munkavégzés, egyeztetés a kávézóban nyitvatartási időben 
- díjmentes belépő a KUBIK saját rendezvényeire 

- kedvezmények a KUBIK partnereknél 

- kapcsolatépítés a KUBIK bérletesekkel 
- 50% tárgyaló kedvezmény 

 

KUBIK egyéb 
szolgáltatások   

Tárgyaló 
használati 
kedvezmény 

Expert, fix, fix-BNA és cube bérletekhez díjmentes kistárgyaló használat max. 
5 óra / hó, minden további tárgyaló használat esetén 50% kedvezmény. 

Nyomtatás, 
szkennelés, 
fénymásolás 

10 Ft / oldal (A4 ff), 80 Ft / oldal (A4 színes), a szkennelés díjmentes. 

Postázás Költségek + 30% ügyintézési díj. 

Tároló szekrény Light és expert bérletekhez 5.000 Ft / hó, minden további coworking bérlethez 
díjmentes. 

Egyéb Belépőkártya kaució minden bérlet esetén: 5.000 Ft. 

 


