Lej en
kontorplads
på dags-basis
Alsion 2 . 6400 Sønderborg . 3840 5400 . 8100@alsion.dk

Bord eller Kontor?
Hos os kan du vælge, om du vil leje et
selvstændigt kontor eller blot et skrivebord.
I begge tilfælde har du forskellige fordele.

Lej en kontorplads
på dags-basis
Køb et klippekort og få adgang til en
kontorplads når du har brug for det.
Har du kun brug for en kontorplads en gang
i mellem, kan du købe et klippekort og
dermed kun betale for de dage du faktisk
bruger pladsen.
Priser:
200,- inkl. moms, pr. dag ved køb af
klippekort med 15 klip.
150,- inkl. moms, pr. dag ved køb af klippekort med 30 klip.
Klippekortet har en gyldighed på 12 måneder.
Vi krediterer ubrugte klip på klippekortet,
hvis der indgås en lejekontrakt.
Når du kommer finder du en ledig
plads, og bruger husets faciliteter som
du har behov for.
Når du “checker ud” efter endt arbejdsdag, rydder du skrivebordet så det er
klar til den næste lejer.
Der er mulighed for at benytte vores
køkken, hvor du kan lave lave en kop
kaffe.
Mødelokale kan bookes mod betaling
Er du fast lejer af et kontor, er der gratis
adgang til alle mødelokaler.
Du får adgang til kontoret alle hverdage
mellem kl 8.00 og kl 17.00 og du booker
din plads ved at sende en mail til:
8100@alsion, eller ringe på 3840 5400.
Hvis der indgås en aftale, skal der oplyses
navn, adresse, og tlf. nr.
Vi sørger for rengøring, vinduespolering,
strøm, varme og opkobling til scanner
og A4 og A3 printer, gratis WI-FI.

Videnspark Alsion
leje af kontor
Vidensparken er en erhvervspark, der
primært huser vidensbaserede virksomheder.
Lejerne er fordelt på en række forskellige
brancher; IT, uddannelse, transport, advokat,
ejendomsudvikling, formueforvaltning, grøn
energi m.v.
Vidensparken består af kontorer fra 12 m2
og opefter med mulighed for at leje storrums-kontorer på ca. 140 m2, der kan indrettes som kontorlandskab eller efter lejerens ønsker.
I Vidensparken får du adgang til et miljø,
hvor man kan gøre brug af hinandens
styrker.
Som lejer i Vidensparken indeholder
huslejen også reception, adgang til mødelokaler, modtagelse og fordeling af post,
internet, print og kopi m.v., så du selv slipper
for at bekymre dig om den slags opgaver,
men kan koncentrere dig om din virksomhed.
Vi har løbende ledige lejemål.

Er du interesseret i at høre nærmere,
så kontakt: Helle Pedersen på
8100@alsion.dk, eller på tlf. 3840 5400.

