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Cennik budek telefonicznych / kabin akustycznych / do biura 

 

 

 

Budka YOUNG 1-osobowa cena : 11.200,00 zł netto 

 

Dodatkowe koszty: 

800,00 zł netto – dostawa budki 

700,00 zł netto – montaż budki YOUNG 

Dodatki: 

1. Siedzisko – hoker dopasowany do wysokości stolika i rozmiarów budki – 500,00 

 

Budka S 1-osobowa cena : 18.700,00 zł netto 

 

Dodatkowe koszty: 

800,00 zł netto – dostawa budki 

800,00 zł netto – montaż budki S 

Dodatki: 

1. Folia inteligenta (E-glass) - sterowane pilotem zarządzanie prywatnością, dające możliwość 

większej intymności podczas rozmów. 7.290,00 zł netto 

2. Klimatyzacja -w pełni zintegrowana z budką – 7.000,00 zł netto 

3. Siedzisko tapicerowane - tapicerowanie wybranym kolorem tkaniny 500,00 zł netto 

4. Podnóżek- 400,00 zł netto 

 

Budka M 2-osobowa cena : 28.900,00 zł netto 

 

Dodatkowe koszty: 

800,00 zł netto – dostawa budki 

900,00 zł netto – montaż budki S 

Dodatki: 

1. Folia inteligenta (E-glass) - sterowane pilotem zarządzanie prywatnością, dające możliwość 

większej intymności podczas rozmów - 9.330,00 zł netto 

2. Klimatyzacja -w pełni zintegrowana z budką - 7.000,00 zł netto 

 

Budka L 4-osobowa cena : 36.600,00 zł netto 

 

Dodatkowe koszty: 

800,00 zł netto – dostawa budki 

1.000,00 zł netto – montaż budki S 

Dodatki: 

1. Folia inteligenta (E-glass) - sterowane pilotem zarządzanie prywatnością, dające możliwość 

większej intymności podczas rozmów - 10.420,00 zł netto 

2. Klimatyzacja -w pełni zintegrowana z budką - 7.000,00 zł netto 

3. Siedzisko tapicerowane - tapicerowanie wybranym kolorem tkaniny - 400,00 zł netto 
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Budka XL 6-osobowa cena : 42.000,00 zł netto 

 

Dodatkowe koszty: 

800,00 zł netto – dostawa budki 

1.200,00 zł netto – montaż budki XL 

Dodatki: 

1. Folia inteligenta (E-glass) - sterowane pilotem zarządzanie prywatnością, dające możliwość 

większej intymności podczas rozmów. 18.700,00 zł netto 

2. Klimatyzacja -w pełni zintegrowana z budką - 7.000,00zł netto 

 

 

 

Najem długoterminowy (szacunkowy koszt) 

 

(zł) Young S M L XL 

Opłata wstępna* 1.200,00 1.200,00 1.500,00 1.500,00 1.800,00 

Opłata miesięczna 

przy umowie na: 
 

12 Miesięcy 590,00 960,00 1.530,00 1.960,00 2.090,00 

24 Miesięcy 490,00 790,00 1.250,00 1.590,00 1.790,00 

36 Miesięcy 390,00 630,00 990,00 1.296,00 1.420,00 

*opłata wstępna obejmuje transport budki do i od klienta, montaż, demontaż po zakończeniu 

okresu najmu 

 

 


