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FÄRDIGA KONTORSRUM, ARBETSPLATSER OCH MÖTESRUM I 

KISTA SCIENCE CITY

Mitt i händelsernas centrum ligger Quick Office Kista. Centralt beläget i  

Norra Europas ledande Science Park och i anslutning till Kista Galleria ligger 

Kistas modernaste kontorshotell. Kontoret håller hög klass och servicenivå. 

Här samlas företag som värdesätter kontorets höga profil, servicenivån och 

det centrala läget. Quick Office Kista erbjuder både arbetsplatser, kompletta 

kontorsrum och fullutrustade konferensrum i modern miljö.

 
Vår bemannade reception tar hand om våra hyresgäster och besökare på ett personligt 
och professionellt sätt. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö som inbjuder till nätverkande med 
nya samarbetspartners och affärsmöjligheter. Kontorsrummen har individuell klimatstyrning 
för bästa arbetsklimat. Hög kvalitet på kringutrustning är en självklarhet för oss och därför 
erbjuder vi naturligtvis snabba och stabila IT-lösningar, kaffe i toppklass och webbaserade 
bokningssystem för våra möteslokaler mm.
Vi jämför oss inte med andra kontor som erbjuder bara yta och kontorsrum. Vi erbjuder ett 
komplett kontor med hög profil, personlig service och bra funktioner som underlättar och 
spar tid i din vardag. Man kan vara säker på Quick Office Kista – genom vårt moderna 
passagesystem, larm och samarbete med vaktbolag kan du vara trygg på din arbetsplats. 
Du har tillgång till ditt kontor 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan.
Hos oss kan du välja det Kontorspaket och servicenivå som passar din verksamhet bäst till 
konkurrenskraftiga priser. Konferensrum, möbler, kaffe, städning, internet och utskrifter ingår 
självklart i alla våra olika Kontorspaket. Värdesätter du att hyra kontor i en Norra Europas 
ledande Science Park med likasinnade grannar och med närhet till kommunikationsmedel 
och parkeringsmöjligheter är du varmt välkommen till oss på Quick Office Kista!

Utan stora investeringskostnader är du igång redan dag 1.
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FÄRDIGA KONTORSRUM, ARBETSPLATSER OCH MÖTESRUM I

KISTA SCIENCE CITY

I hyran ingår: 
- Tidsbesparande kontor utan investeringskostander 
- Professionell kontorsmiljö av hög klass och säkerhet
- Personlig service med kundmottagning och närservice
- Närservice av kontorstjänster, mötesrum och mycket mer
- Adress och posthantering med mottagande av  
  paket och försändelser
- Gemensamma ytor om ca 600 kvm med cafeterior, 
  toaletter, dusch m.m.
- Värme och kyla, vatten, drift samt städning  
  av gemensamma ytor m.m
- Säkerhetslarmade lokaler med passersystem  
  och tillgång till kontoret dygnet runt
- Tillgång till kopiering och nätverksskrivare  
  av hög standard.
- Scanning med mailfunktion direkt till din dator
- Närhet till nya samarbetspartners och affärsmöjligheter

Välj det Kontorspaket som passar  
ditt företag bäst: 
För att enkelt anpassa tjänsterna för ditt företag har vi 
färdiga Kontorspaket. Paketen är mycket förmånliga  
och innehåller:

- Internetanslutning

- Möbler

- Utskrifter och kopiering 

- Kaffe

- Städning av rummet

- Konferens- och mötesrum

- El
Se separat information om detta

Tillgång till konferensrum  
på alla Quick Office-kontor:
Konferens- och mötesrum bokar du enkelt online. 
Mängden konferenstid som ingår beror på vilket  
Kontorspaket du väljer. Som hyresgäst kan du även 
konferera förmånligt på samtliga av våra kontorshotell. 

Internetanslutning: 
Vi erbjuder i särklass den bästa internetuppkopplingen. 
Se separat internetbroschyr.  

Vi erbjuder även:
Det mesta ingår i Kontorspaketen men om du önskar 
hjälper vi gärna till med:
- Sekreterarservice.
- Parkering i varm- eller kallgarage.  
  Kort- och långtidsparkering.

Telefonabonnemang och svarsservice:
- Du flyttar med ditt befintliga abonnemang eller tecknar  
  ett avtal hos den operatör du väljer. Vid behov kan du  
  komplettera med personlig svarsservice.

Startutgifter:
- Passagekort / bricka: 250 kr per st/år.

- Deposition: 2.500 kr.

- Internet, se separat information.

Rumsinformation:
Arbetsplatser   Rumskategori    

1 - 2   1          

2 - 3   2 

3 - 4   3

4 - 5   4    

Kontakt
Välkommen på visning och en kopp kaffe hos oss i 
Kista. Kontakta oss på 08-447 11 70 eller maila till 
kundsupport@quickoffice.se 

2014-07-12

Att hyra kontor hos Quick Office är mycket tids-
besparande! Det finns dessutom fler fördelar 
med att hyra sitt kontor hos oss:

• Professionell miljö med hög säkerhet
• Inga investeringskostnader
• Enkelt att hyra och snabb inflyttning
• Full kontroll på sina kostnader
• Inga bindningstider, inga dolda kostnader
• Konferens- och samtalsrum ingår
• Flexibelt
• Hög service via receptionen
• Tillgång till Internetuppkoppling av högsta kvalitet

….och mycket mer därtill

Boka din 
konferens 
online på 

quickoffice.se
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100% KONTORSHOTELL
 

NU ÄVEN SOM FRANCHISE!

Quick Office är Sveriges ledande kontorshotells-
kedja. Hos oss kan du hyra färdiga kontorsrum,  
arbetsplatser och mötesrum på flera olika platser.

Du bokar enkelt ett mötesrum online på 
quickoffice.se

Quick Office affärside är att tillhandahålla  
ändamålsenliga lokaler så att du som hyresgäst 
kan fokusera 100% på din kärnverksamhet. Det 
kallar vi 100% kontorshotell!

För mer info om våra kontor: quickoffice.se
Ring oss gärna och boka tid för visning. Vi nås på 
08-447 11 70 alt kundsupport@quickoffice.se

Driver du ett kontorshotell idag eller har en  
kontorsfastighet/kontorslokal erbjuder vi dig 
att ingå i Quick Office-kontorshotellskedja via 
franchising. Vi har lång erfarenhet av att driva 
kontorshotell på ett effektivt sätt och vi har en 
bred marknadsföring. Att ingå i Quick Office 
ger dig och dina hyresgäster stora fördelar 
genom att vi finns på flera andra platser och 
kan erbjuda stordriftsfördelar. Alla hyresgäster 
hos Quick Office kan bl.a nyttja mötes- och 
konferensrum på samtliga av våra kontor samt 
tillfälliga arbetsplatser när de tex är på genom-
resa. 

Vårt nya bokningssystem ger dig möjighet till 
effektiv uthyrning av konferensrummen utöver 
kontorsrum och arbetsplatser. 

Genom franchisekonceptet får du bl.a del av: 
1. Färdig profil och välkänt varumärke 
2.  Strukturkapital 
3.  Bred gemensam marknadsföring 
4. Löpande förfrågningar (leadsgenerering). 
5.  Tidsbesparande system, för att hålla koll  

på hyresgäster och effektivt driva och  
administrera kontorshotell. 

6.  Löpande delta i vidareutveckling och  
expansion av kontorshotellskonceptet. 

Vill du ingå i Quick Office-kedjan med ditt nuvarande  
kontorshotell eller har du en kontorsfastighet/lokal som  
passar till ett kontorshotell är du välkommen att höra av 
dig. Skicka din intresseanmälan på: quickoffice.se

FÄRDIGA KONTORSRUM,  
ARBETSPLATSER OCH MÖTESRUM.


