
AKCE  
SUCHÝ LED VINAŘI 2019 

Nabídka granulátu suchého ledu je určena pouze pro zpracovatele vinných hroznů !!! 

Akce je zaměřena na sklizeň a zpracování vína 2019, platnost nabídky od 8.8. - 31.10. 2019. 

Tato cenová nabídka je časově omezena a platí pouze v uvedeném termínu. 

 
1) Objednané množství (jedna dodávka); baleno po 10 kg !!! 

   Od  10 do     90 kg                  30,- CZK/kg bez DPH 

 

2) Objednané množství (jedna dodávka); baleno po 50 kg !!! 

  Od 100 do   250 kg                  27,- CZK/kg bez DPH 

  Od 300 do   600 kg                  25,- CZK/kg bez DPH 

  Od 650 do 1000 kg                  23,- CZK/kg bez DPH 

  Od 1050 kg                              21,- CZK/kg bez DPH 

 

DOPRAVA V RÁMCI JMK ZA PAUŠÁLNÍ CENU 800,- CZK/ZÁVOZ bez DPH při min. odebraném 
množství 250 kg. 
PLATBA pouze v hotovosti při přejímce zboží !!! 
Jednotlivá množství nelze sčítat, platí cena za jednotlivý odběr !!! 
 

3) Cena přepravních termoboxů (polystyren) pro odběry do 90 kg: 

   5 kg                                      106,- CZK/ks bez DPH 

 10, 15 a 20 kg                        136,- CZK/ks bez DPH 

 Karton malý                             30,- CZK/ks bez DPH 

 Karton velký                            40,- CZK/ks bez DPH 

 

4) Pronájem přepravních termoboxů - min. objednávka 100 kg 

  100-250 kg  nájemné             60,- CZK/ks/den bez DPH 

  300-400 kg  nájemné             80,- CZK/ks/den bez DPH 

 

Odběr suchého ledu je možný každý pracovní den od 8-15 hod.  

Odběr suchého ledu v jiném čase vč. SO + NE s jednorázovým příplatkem 500,- CZK bez DPH.  

Příplatek za zajištění výroby mimo pracovní dobu je 2,00,- CZK/kg. 

(Pracovní doba výroby je od 06-14 hod). 

Uvedené ceny jsou EXW výroba suchého ledu Modřice u Brna, neobsahují DPH. 

Objednávky suchého ledu je nutno zaslat na níže uvedený kontakt 24 hod předem!  

Kontakty pro objednání a pro bližší informace: 

Mail:     info@spektro.cz  

Mobil:  +420 605 248 171 (pan Bílek Vladimír) ;  +420 733 106 535 (pan Bílek Jan) 
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