
Biểu giá dị ch vụ 24SAFE

www.24safe.cz
Két an toàn

anji s. r. o.
Na Poříčí 1071/17, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 866 866, info@24safe.cz

Giá thuê theo tháng tùy thuộ c vào thờ i gian thuê bằng curon
két an toàn thời gian thuê

cỡ bấng cm3 1 tháng (A,B,C) Thanh toán định kỳ (E) 1 năm trở lên (D)

S  4 140  540 CZK  495 CZK  450 CZK

M  7 286  864 CZK  792 CZK  720 CZK

L  10 184  1 188 CZK  1 089 CZK  990 CZK

XL  13 082  1 440 CZK  1 320 CZK  1 200 CZK

XXL  15 401  1 680 CZK  1 540 CZK  1 400 CZK

Bội số của giá 1 tháng sẽ được sử dụng cho giá 3 tháng và 6 tháng.

Giá thuê theo thờ i gian thuê bằng EUR
két an toàn thời gian thuê

cỡ bấng cm3 1 tháng (A,B,C) Thanh toán định kỳ (E) 1 năm trở lên (D)

S  4 140  23 €  21 €  19 €

M  7 286  36 €  33 €  30 €

L  10 184  50 €  45 €  41 €

XL  13 082  60 €  55 €  50 €

XXL  15 401  70 €  64 €  58 € 

Bội số của giá 1 tháng sẽ được sử dụng cho giá 3 tháng và 6 tháng.

Giá thuê theo thờ i gian bằ ng dô la
két an toàn thời gian thuê

cỡ bấng cm3 1 tháng (A,B,C) Thanh toán định kỳ (E) 1 năm trở lên (D)

S  4 140  $ 23  $ 21  $ 19

M  7 286  $ 36 $ 33  $ 30 

L  10 184  $ 50 $ 45  $ 41

XL  13 082  $ 60 $ 55  $ 50

XXL  15 401  $ 70  $ 64  $ 58

Bội số của giá 1 tháng sẽ được sử dụng cho giá 3 tháng và 6 tháng.

Giá các dịch vụ khác
dịch vụ / mặt hàng thanh toăn giá bằn CZK giá bằn EUR giá bằn USD

cấp thẻ không có thuê két mộ t lần  500 CZK  19 €  $ 19 

một thông báo bằng tin nhắn  theo năm  3 CZK  0,12 €  $ 0,12 

vào két an toàn bằ ng vân tay  theo năm*  70 CZK  3 €  $ 3

khóa thẻ   miễn phí  miễn phí  miễn phí

mất một trong hai chìa khóa  một lần  500 CZK  19 €  $ 19

khoan khóa khi mấ t cả hai chìa haygãy chìa một lần  3 000 CZK  115 €  $ 115

phải thay két do người thuê làm hỏng một lần  5 000 CZK  192 €  $ 192

dịch vụ can thiệp ngay lập tức một lần  5 000 CZK  192 €  $ 192

tiền đặt cọc một lần  1 000 CZK  39 €  $ 39

* Thanh toán trước cho toàn bộ thời gian thuê hộp thư.
Giá đư a ra là đã bao gồm cả VAT. giá dịch vụ 24SAFE là có giá trị từ 1. 8. 2022.
Biểu giá dịch vụ có bao gồm những lệ phí mà chỉ liên quan đến những hoạt động cơbản. Những dịch vụ khác sẽ được tính theo chi phí thực. 
Thu lệ phí một lần với đề nghị giải quyết nhanh chóng trong vòng 12 tiếng kể từkhi đề nghị là 100 %.


