
Ceník cukru v 25 kg a 50 kg pytlích, při odběrech po paletách 
bez  dopravy a s dopravou.

Eur paleta obsahuje 1.000 kg cukru, ceny jsou uvedeny včetně DPH

Cena cukru krystal 50 kg pytel
Jedná se o cukr krystal z českého cukrovaru Prosenice, určený k rozpouštění.

1) Odběr cukru ve skladu cukrovaru Prosenice – vlastní doprava.
 Cena cukru při tomto odběru                 13,80 Kč/kg.

2) Odběr cukru při platbě předem převodním příkazem.   
Cena cukru při tomto odběru                  15,20 Kč/kg včetně  dopravy.

3) Odběr cukru při platbě dobírkou při dodání.
Cena cukru při tomto odběru                  15,80 Kč/kg včetně dopravy.

Cena cukru krystal 25 kg pytel
Jedná se o cukr krystal z českého cukrovaru Prosenice, určený k rozpouštění.

1) Odběr cukru ve skladu cukrovaru Prosenice – vlastní doprava.
 Cena cukru při tomto odběru                 14,10 Kč/kg.

2) Odběr cukru při platbě předem převodním příkazem.
Cena cukru při tomto odběru                  15,50 Kč/kg včetně dopravy.

3) Odběr cukru při platbě dobírkou při dodání.
Cena cukru při tomto odběru                  16,10 Kč/kg včetně dopravy.

Ceny cukru hrubý krystal  50 kg pytel.
Jedná o cukr krystal o velikosti zrna 0,5 - 2 mm, dobře odprášený. Zkouška krmení prosakováním byla

provedena úspěšně. Viz. www.cukrvcela.webnode.cz

1) Odběr cukru ve skladu cukrovaru Litovel – vlastní doprava.
Cena cukru při tomto odběru                 16,20 Kč/kg.

2) Odběr cukru při platbě předem převodním příkazem. 
Cena cukru při tomto odběru                 17,70 Kč/kg včetně dopravy.

3) Odběr cukru při platbě dobírkou při dodání.
Cena cukru při tomto odběru                 18,20 Kč/kg včetně dopravy.

Cena EUR palety, na které je cukr uložen je 240,- Kč.
Palety na výměnu od Vás odebere spedice za jednorázový poplatek 60 Kč.

Cukr vám zaveze spediční služba nákladním autem s čelem na místo určení.

Jestliže Vás moje nabídka zaujala, hledejte prosím podrobnosti včetně objednávky na:
 http://cukrvcela.webnode.cz/

Kontaktní údaje:
Jméno: Jaroslav Kovanda
Adresa: Ke Hřišti 1165 332 02 Starý Plzenec
E mail: odusa@seznam.cz
Mobil: 603 450 648

http://cukrvcela.webnode.cz/
http://www.cukrvcela.webnode.cz/

