Coworking

Varmt välkommen till BYN Växjö, beläget i hjärtat av ICON – Växjös högsta och mest
spektakulära byggnad. BYN Växjö är en inspirerande och utvecklande miljö för företag
i behov av mötesplatser, arbetsplatser eller företagsbostäder.
Här har vi arbetsplatser för flera olika typer av företag. För den som oftast arbetar på plats
ett par dagar i veckan har vi våra flexplatser tillgängliga, arbetar man på plats mer än några
dagar i veckan har vi fasta kontorsplatser i delade rum. Företag med större behov kan hyra
ett eget krypin som är helt möblerat och inte delas med andra.
Vad passar dig?
BYN Coworking
Care of VXO AB
Storgatan 82A
352 46 Växjö

0470 – 77 15 00
info@bynvaxjo.se
www.bynvaxjo.se

Prislista

Samtliga priser är exklusive moms. Priserna gäller från och med den 1 januari 2022.

Val av abonnemang
INGÅR I ABONNEMANGET
Eget hus i BYN
Fast arbetsplats i hus i BYN
Tillgång till möblerade gränder, torg och flexibla
arbetsytor i BYN.
Kostnadsfri tillgång till mötesrum* i BYN
samt konferensrum vid bokning samma dag
(i mån av plats)
Tillgång till personalkök med kyl och mikro mm
Företagsnamn vid entré till BYN
Rätt att skylta upp eget hus i BYN
(i enlighet med gällande policy)
Tillträde till BYN med personlig nyckeltagg
Trådlöst internet, utskrifter och kaffe/te
(normal förbrukning)
Mottagning av post- och paket
Mottagning av besökare
Städning av kontor veckovis
Städning av alla gemensamma ytor i BYN
Förbrukning såsom el, vatten, värme,
ventilation och avfallshantering.
Fastighetsskatt
30% rabatt på konferensrum
Medlemskap i Spa & Gym
Inbjudan till utvalda evenemang
Rabatt hos BYN´s samarbetspartners

Eget kontor
Enl. offert

Fast plats

Flexplats

3 900kr/månad

1 900kr/månad
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* Mötesrummen tar upp till 6 personer och är inkluderade för upp till 90 minuter långa möten.
Vid längre möten tillämpas rabatt om 30% på ordinarie pris.
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