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----------  Dla kogo   ----------   For hvem  ---------- 

Abonament START jest przeznaczony dla dowolnej formy działalności gospodarczej, która 
potrzebuje fizycznego miejsca rejestracji przedsiębiorstwa w Norwegii. 

Abonnement START passer til firma som trenger fisisk registreringssted i Norge.  

----------  Usługi   ----------   Tjenester  ---------- 

Wirtualne biuro / Virtual kontor 

Rejestracja firmy na adres 
Wirtualnego Biura + 

Registrering av foretak på 
adresse av Virtual Kontor 

Przesyłanie informacji o 
otrzymaniu korespondencji za 
pomocą e-mail. 

+ Informering om inngående 
korrespondanse via e-post.  

Przesyłanie korespondencji na 
wskazany adres (do 50 listów)  
 

+ 
Videresending av korrespondanse 
til et valgt adresse (opptil 50 
brev) 

 

NORWEGIA CONSULTING zobowiązuje się do wykonywania usług zawartych w niniejszym pakiecie 

wyłącznie godzinach pracy biura. NORWEGIA CONSULTING forplikter seg å fullføre alle tjenester i sin 

ordinær åpningstid.  

----------  Cena   ----------   Pris  ---------- 

1.200 NOK + VAT miesięcznie, faktura płatna z góry w okresach kwartalnych + opłata za 
znaczki pocztowe 

1.200 NOK eks. MVA pr.måned, faktura er betalt kvartalvis + pris for frimerker [portopris] 

 

----------Czas trwania umowy   ----------   Varighet   ---------- 

Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy od dnia .................................... z automatycznym 
przedłużeniem na kolejne 12 miesięcy, jeżeli żadna ze stron nie zgłosi chęci jej 
wypowiedzenia. 

Avtale er tegnet for 12 måneder fra den ............................................ med automatisk forlengelse til 
neste 12 måneder, dersom oppsigelse blir ikke mottatt.   
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----------   Wypowiedzenie umowy   ----------   Oppsigelse   ---------- 

Obie strony są zobowiązane 30-dniowym okresem wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie 
należy dostarczyć pisemnie wraz z podpisem właściciela firmy lub mailowo. 

Begge to partene kan si opp avtale med 30-dager oppsigelsesfrist. Oppsigelse skulle bli levert skriftlig 
og undertegnet av foretakets innehaver eller via e-post. 

 

----------   Inne informacje   ----------    Andre informasjoner   ---------- 

Przetwarzanie danych osobowych przez firmę NORWEGIA CONSULTING jest zgodne z 
mającym zastosowanie europejskim prawem o zachowaniu prywatności.  

Ceny usług pakietu NORWEGIA CONSULTING mogą ulec zmianie. Klient zostanie 
poinformowany najpóźniej miesiąc przed zmianą ceny.  

Alle informasjoner er bearbeidet av NORWEGIA CONSULTING ifølge europeiske lov om data sikkerhet.  

NORWEGIA CONSULTING har lov til å justere sine priser etter å varsle Kunden minst en måned før. 

 

----------   Strony umowy   ----------   Avtalen partene   ---------- 

 

NORWEGIA CONSULTING  KLIENT / KUNDE 

   
 
 

Podpis      
Underskrift 

 

 
Imię i nazwisko 

navn og etternavn 
 

 
Data 
Dato 

 

 

Dziękujemy za współpracę z NORWEGIA CONSULTING. Wybrałeś najlepiej. 

Takk for at du valgte NORWEGIA CONSULTING. 


