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Kompletní servis
v oblasti reklamních
a dárkových předmětů

Katalog produktů
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DOPLŇKOVÉ SLUŽBY:
DÁRKOVÁ BALENÍ LZE NA ŽÁDOST OPATŘIT LUXUSNÍ
SATÉNOVOU STUHOU S MAŠLÍ, viz. foto

POTŘEBUJETE DÁRKY OPATŘIT FIREMNÍM LOGEM?
Možnosti:
•• vkládání komplimentky s logem
•• samolepka aplikovaná na dárkové balení
•• potisk boxů logem firmy

Doplňkové služby nejsou zahrnuty v ceně dárkových sad,
kalkulaci doplníme individuálně dle konkrétní specifikace.

GP647
•• Nani Rizzi Prosecco Valdobbiadene Extra Dry, 		
bílé šumivé víno, 0,75 l
•• Nani Rizzi Prosecco Valdobbiadene Brut, 			
bílé suché víno, 0,75 l
•• Uherský salám PICK, 400 g
•• Maďarská klobása Makoi, 200 g
•• Španělské sýry Tapas, 100 g
•• Cookies Schoko-chip – sušenky 				
s kousky čokolády, 125 g
•• Mandle pražené solené, 100 g
•• Kešu ořechy natur, 100 g
•• Hořká čokoláda – s kešu oříšky, 				
lískovými oříšky, růžemi a zlatými 			
krystalky, 135 g
•• Černý čaj Basilur v plechové 				
dóze, 85 g
•• Káva Arabika Espresso di Milano, 75 g
•• Mini grissini – sýrové tyčinky s extra 			
panenským olivovým olejem, 150 g
•• Lískooříšková pomazánka 				
s kakaem, 280 g
•• Ostrá chilli omáčka, 142 ml

•• Confit d´Oignons – konfitované cibulky, 150 g
•• Lucien Georgelin – terina s paprikou Espelette, 220 g
•• Lucien Georgelin – farmářská terina 			
s většími kousky masa, 220 g
•• Proutěný dárkový koš

2 390 Kč
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GP648
•• Queeny Muscat bílé polosladké víno, 0,5 l
•• Queeny Cabernet sauvignon červené 			
polosladké víno, 0,5 l
•• Queeny Muscat řůžové polosladké víno, 0,5 l
•• Queeny Chardonnay bílé polosladké víno, 0,5 l
•• Delice de St. Agaune – sušená panenka, 200 g
•• Španělský fuet s paprikou, 160 g
•• Sýr Kaškaval, 350 g

1 539 Kč
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•• Lucien Georgelin – venkovská terina – 			
skvělá chuť a vůně poctivého masa evokující 		
francouzský venkov, 220 g
•• Olivy na grilu ve slunečnicovém oleji CITRES, 230 g
•• Chilli papričky s tuňákovou náplní 			
ve slunečnicovém oleji CITRES, 190 g
•• Čokoláda hořká 70 % kakaa WIN-WIN, 65 g
•• Dřevěný dárkový box, 50,5 × 37,5 × 12 cm

GP649
•• Revelation Cabernet Sauvignon / Merlot, 			
červené víno 14 %, 0,75 l
•• Revelation Chardonnay, suché bílé víno, 0,75 l
•• Uherský salám PICK Rakoczi, 380 g
•• Baby Gouda – holandský sýr, 280 g
•• Hořčice Didden, 250 g
•• Cornichons okurčičky, 250 ml
•• Stříbrné cibulky, 250 ml
•• La Suissa hořká čokoláda, 200 g
•• St. Dalfour med 					
z pomerančových květů, 28 g
•• Čaj BASILUR Earl Grey, 200 g

•• Lískooříšková pomazánka s kakaem, 280 g
•• Extra panenský olivový olej OLITALIA, 250 ml
•• Olivy na grilu ve slunečnicovém oleji CITRES, 230 g
•• Lucien Georgelin – farmářská terina s většími
kousky masa, 220 g
•• Lucien Georgelin – terina s paprikou Espelette, 220 g
•• Dřevěný dárkový box, 50,5 × 37,5 × 12 cm

2 120 Kč
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GP650
•• Les Jamelles Cabernet Saivignon, červené víno 		•• Sušená cherry rajčátka ve slunečnicovém oleji CITRES, 200 g
z oblasti Languedoc Roussillon, 0,75 l
•• Hořčice Poivre Vert se zeleným pepřem,130 g
•• Les Jamelles Chardonnay, bílé víno z oblasti 		•• Kachní terina na zeleném pepři, 180 g
Languedoc Roussillon, 0,75 l
•• Selská terina s calvadosem, 180 g
•• Uherský salám PICK Rakoczi, 380 g
•• Venkovská terina na pepři, 180 g
•• Tapas fuet + Chorizo + cheese, 120 g
•• Papírový dárkový box s okénkem, 			
•• Pick Stick pálivá klobása, 60 g
imitace proutí, 39,2 × 29,5 × 19,4 cm
•• Sýr Kaškaval, 350 g
•• Extra panenský olivový olej OLITALIA, 250 ml
•• Instantní káva Arabika Crema, 75 g
•• Černý čaj Basilur v plechové dóze, 85 g
•• Grilovací chilli barbecue omáčka, 142 ml
•• Olivy zelené bez pecky ve slaném nálevu 			
SALVIANI, 170 g
•• Mandle pražené solené, 100 g
•• Lemon French shortbread – citronové sušenky, 125 g
•• Ledové pohárky s posypem, 125 g
•• Ovocná směs lyofilizovaná – 				
maliny, jahody, banány, 45 g
•• Česnek ve slunečnicovém oleji CITRES, 			
290 g

1 980 Kč
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GP651
•• Burgo Del Mandorio Primitivo, 				
červené suché víno, 0,75 l
•• Uherský salám PICK, 400 g
•• Španělský fuet s paprikou,160 g
•• Španělský fuet s černým pepřem, 160 g
•• Pick Stick lahůdkové klobásky, 60 g
•• Pick Stick pálivé klobásky, 60 g
•• Kešu ořechy natur, 100 g
•• Černý sypaný čaj JAFTEA Colours 			
of Ceylon Colombo Breakfast, 50 g
•• Chocolate chip butter biscuits – 			
francouzské sušenky, 50 g
•• Italské pralinky z mléčné čokolády 			
s kakaovou příchutí, 98 g
•• Chutney se sušenými rajčaty 				
a uzeným chilli, 205 g

•• Paprikové chutney, 205 g
•• Lucien Georgelin – terina s paprikou Espelette, 220 g
•• Lucien Georgelin – venkovská terina – 		
skvělá chuť a vůně poctivého masa evokující
francouzský venkov, 220 g
•• Dřevěný dárkový box, 50,5 × 37,5 × 12 cm

1 799 Kč
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GP652
•• Fumu Terre Siciliane Rosso IGT, červené suché víno, 0,75 l
•• Španělský fuet s paprikou, 160 g
•• Lucien Georgelin – terina s pepřem a Chorizem, 70 g
•• Lucien Georgelin – farmářská terina, 70 g
•• Sušená cherry rajčátka ve slunečnicovém 			
oleji CITRES, 200 g

626 Kč
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•• Belgické pralinky, 50 g
•• Papírový dárkový obal z vlnité lepenky s okénkem,
vč. stuhy s mašlí, 23,5 × 34 × 11 cm

GP653
•• Bordeaux Rouge AOC Château Bellevue Marchand, 		
červené suché víno, 0,75 l
•• Le Galibier – minisalámky Chorizo, 120 g
•• Selská terina s Calvadosem, 180 g
•• Selská terina s papričkami Espelette, 180 g

•• Brusinková omáčka s nádechem portského vína, 235 g
•• Káva Corsini Single Colombia, 125 g
•• Belgické pralinky, 50 g
•• Bílý papírový box s okénkem, 29 × 35 × 9,5 cm

799 Kč

9

GP654
•• La Di Motte Pinot Grigio Friuli Doc Grave, 			
bílé suché víno, 0,75 l
•• Olivy zelené bez pecky ve slaném nálevu SALVIANI, 170 g
•• Pick Stick lahůdkové klobásky, 60 g
•• Kešu ořechy natur, 100 g
•• Bílý papírový box s okénkem, 19 × 35 × 9,5 cm

419 Kč
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GP655
•• Cuvée tradition Bordeaux 1935, červené víno, 0,75 l
•• Španělský fuet s černým pepřem, 160 g
•• Španělský fuet s kořením, 160 g
•• Dřevěný dárkový box, 19 × 38 × 9,5 cm

670 Kč
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GP656
•• Freschello frizzante, šumivé bílé víno, 0,75 l
•• Freschello frizzante, šumivé růžové víno, 0,75 l
•• Le Galibier – minisalámky Natur, 120 g
•• Pralinky s lískooříškovou náplní z hořké 			
a bílé čokolády, 50 g
•• Bílý papírový box s okénkem, 				
29 × 35 × 9,5 cm

499 Kč

12

GP657
•• Borgo Del Mandorlo Copertino Riserva, 			
červené víno 0,75 l
•• Delice de St. Agaune – sušená panenka, 200 g
•• Lucien Georgelin – venkovská terina – skvělá chuť 		
a vůně poctivého masa evokující francouzský 		
venkov, 220 g
•• Lucien Georgelin – farmářská terina s většími 		
kousky masa, 220 g
•• Confit d´Oignons – konfitované cibulky, 150 g
•• Chilli papričky s tuňákovou náplní 			
ve slunečnicovém oleji CITRES, 190 g
•• Belgické pralinky, 50 g
•• Bílý papírový box s okénkem, 				
29 × 35 × 9,5 cm

936 Kč
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GP658
•• Brilla Prosecco Spumante Extra Dry, bílé jemné 		
perlivé víno v elegantní luxusní láhvi, 0,75 l
•• Brilla Prosecco, jemné růžové perlivé víno 			
0,2 l – 2 ks
•• Košíčky z mléčné čokolády s karamelovou 			
náplní, 125 g
•• Bílý papírový box s okénkem, 				
29 × 35 × 9,5 cm

618 Kč
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GP659
•• Château Peynaud Bagnac – 				
Perle de Diane, červené víno, 0,75 l
•• Selská terina, 180 g
•• Sušená cherry rajčátka 				
ve slunečnicovém oleji CITRES, 200 g
•• Olivy zelené bez pecky ve slaném 			
nálevu SALVIANI, 170 g
•• Černý sypaný čaj aromatizovaný 			
s ochucujícími kousky ovoce, 85 g
•• Italské kakaové pralinky, 98 g
•• Bílý papírový box s okénkem, 				
29 × 35 × 9,5 cm

597 Kč
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GP660
•• Bordeaux Rouge AOC Chateau De Gachon, 		
červené suché víno, 0,75 l
•• Le Galibier – minisalámky Natur, 120 g
•• Lucien Georgelin – terina s hrozinkami 			
z oblasti Bordeaux, 220 g
•• Čokoláda hořká 70 % kakaa WIN-WIN, 65 g
•• Papírový dárkový box, 19 × 35 × 9,5 cm

499 Kč
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GP661
•• Masca DT Susumaniello Puglia IGP, 			
červené suché víno, 0,75 l
•• Masca DT Primitivo Di Manduria Lu Rappaio, 		
červené víno, 0,75 l
•• Tapas fuet + Chorizo + cheese, 120 g
•• Papírový dárkový obal z vlnité lepenky 			
s okénkem, vč. stuhy s mašlí, 23,5 × 34 × 11 cm

789 Kč
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GP662
•• Canti Prosecco Spumante Ice Demi Sec DOC, 		
bílé šumivé víno, 0,75 l
•• Pralinky z mléčné, hořké a bílé čokolády, 65 g
•• Čaj BASILUR Specialty Earl Grey, 20 g
•• Bílý papírový box s okénkem, 19 × 35 × 9,5 cm

458 Kč
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GP663
•• Bordeaux Château Arnaucosse, červené víno, 0,75 l
•• Karamelizované mandle v mléčné pralince, 35 g
•• Lucien Georgelin – terina s paprikou Espelette, 220 g
•• Lucien Georgelin – farmářská terina s většími 		
kousky masa, 220 g
•• Lucien Georgelin – venkovská terina – 			
skvělá chuť a vůně poctivého masa evokující 		
francouzský venkov, 220 g
•• Dřevěný dárkový box, 19 × 38 × 9,5 cm

797 Kč
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GP664
•• Käfer Primitivo BIO Vegan Puglia, červené víno, 0,75 l
•• Španělský fuet s kořením, 160 g
•• Snack klobásky PICK pálivé, 100 g
•• Lucien Georgelin – terina s pepřem 			
a Chorizem, 70 g
•• Lucien Georgelin – farmářská terina, 70 g
•• Čokoládové pralinky, 28 g
•• Bílý papírový box s okénkem, 				
19 × 35 × 9,5 cm

480 Kč
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GP665
•• Les Jamelles Chardonnay, bílé víno z oblasti 		
Languedoc Roussillon, 0,5 l
•• Les Jamelles Cabernet sauvignon, červené víno 		
z oblasti Languedoc Roussillon, 0,5 l
•• Uherský salám PICK Rakoczi, 380 g
•• Španělské sýry Tapas, 100 g
•• Španělský fuet s černým pepřem, 160 g
•• Španělský fuet s kořením, 160 g
•• Bílý papírový box s okénkem, 29 × 35 × 9,5 cm

776 Kč
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GP666
•• Les Jamelles Cinsault rosé, růžové víno, 0,75 l
•• Mléčná čokoláda sypaná ovocem/maliny, 120 g
•• Bílý papírový box s okénkem, 19 × 35 × 9,5 cm

449 Kč
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GP667
•• Prosecco Frizzante DOC BIO Fascino, 			
suché perlivé víno, 0,75 l
•• Le Galibier – minisalámky Natur, 120 g
•• Čokoláda hořká 70 % kakaa WIN-WIN, 65 g
•• Směs černého a zeleného čaje, 19 g
•• Dřevěný dárkový box, 50,5 × 37,5 × 12 cm

715 Kč
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GP668
•• Les Jamelles Merlot, červené víno 			
z oblasti Languedoc Roussillon, 0,75 l
•• Instantní káva Arabika Gold, 95 g
•• Maďarská klobása Makoi, 200 g
•• Ovocná směs lyofilizovaná – maliny, 			
jahody, banány, 45 g
•• Belgické pralinky, 50 g
•• Bílý papírový box s okénkem, 				
29 × 35 × 9,5 cm

623 Kč
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GP669
•• Nardelli Cortica Negroamaro Primitivo 14 %, 		
červené suché víno, 0,75 l
•• Nardelli Cortica Zinfandel Puglia 14,5 %, 			
červené víno 0,75 l
•• Mandle pražené solené, 100 g
•• La Suissa hořká čokoláda, 200 g
•• Papírový dárkový obal z vlnité lepenky 			
s okénkem, vč. stuhy s mašlí, 23,5 × 34 × 11 cm

639 Kč
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GP670
•• Les Jamelles Chardonnay, bílé víno 			
z oblasti Languedoc Roussillon, 0,75 l
•• Selská terina na Armagnacu, 180 g
•• Králičí terina na divokém tymiánu, 200 g
•• Kešu ořechy natur, 100 g
•• Pralinky s čokoládovou náplní, 28 g
•• Dřevěný dárkový box, 19 × 38 × 9,5 cm

698 Kč
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GP671
•• Héritage Bordeaux, červené víno, 0,75 l
•• Uherský salám PICK Rakoczi, 380 g
•• Sýr Kaškaval, 350 g
•• Le Galibier – minisalámky Chorizo, 120 g
•• Lucien Georgelin – farmářská terina 			
s většími kousky masa, 220 g
•• Belgické pralinky, 50 g
•• Bílý papírový box s okénkem, 				
29 × 35 × 9,5 cm

857 Kč
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GP672
•• Vegansko-ekologické červené víno Merlot 			
s jemnou ovocnou příchutí, 0,75 l
•• Vegansko-ekologické bílé suché víno Chardonnay 		
s intenzivními ovocnými vůněmi, 0,75 l
•• Vegansko-ekologické růžové suché 			
víno, 0,75 l
•• Bílý papírový box s okénkem, 				
29 × 35 × 9,5 cm

464 Kč
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GP673
•• Riesling ZZ Rheinhessen Trocken, 0,75 l
•• Pinot Blanc Feinherb ZZ Rheinhesessen, 0,75 l
•• Riesling Mosel ZZ Feinherb, 0,75 l
•• Bílý papírový box s okénkem, 29 × 35 × 9,5 cm

477 Kč
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GP674
•• Käfer Montepulciano D´Abruzo, 			
červené suché víno, 0,75 l
•• Selská terina s papričkami Espelette, 180 g
•• Selská terina na Armagnacu, 180 g
•• Venkovská terina na sečuánském pepři, 180 g
•• Bílý papírový box s okénkem, 19 × 35 × 9,5 cm

468 Kč
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GP675
•• Bordeaux Prestige D´Eléonore, 				
červené suché víno, 0,75 l
•• Le Galibier – minisalámky Chorizo, 120 g
•• Lucien Georgelin – venkovská terina – 			
skvělá chuť a vůně poctivého masa 			
evokující francouzský venkov, 220 g
•• Lucien Georgelin – farmářská terina 			
s většími kousky masa, 220 g
•• Dřevěný dárkový box, 19 × 38 × 9,5 cm

872 Kč
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GP676
•• Käfer Primitivo BIO Vegan Puglia, červené víno, 0,75 l
•• Pralinky z mléčné, hořké a bílé čokolády, 65 g
•• Corsini Kenya mletá káva v plechové dóze, 125 g
•• Bílý papírový box s okénkem, 19 × 35 × 9,5 cm

474 Kč
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GP677
•• Primitivo Salento Oltre Passo IGT, červené víno, 0,75 l
•• Uherský salám PICK Rakoczi, 380 g
•• Španělské sýry Tapas, 100 g
•• Dřevěný dárkový box, 19 × 38 × 9,5 cm

787 Kč
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GP678
•• Les Jamelles Cabernet sauvignon, 			
červené víno z oblasti Languedoc Roussillon, 0,75 l
•• Les Jamelles Pinot Gris, bílé víno z oblasti 			
Languedoc Roussillon, 0,75 l
•• Čokoládové plněné pralinky, 84 g
•• Venkovská terina s ciderem, 130 g
•• Bretaňská terina se šalotkou, 130 g
•• Bílý papírový box s okénkem, 				
29 × 35 × 9,5 cm

590 Kč
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GP679
•• Bordeaux Château Le Mayne Turon, 			
červené suché víno, 0,75 l
•• Ledové pohárky s posypem 				
s čokoládovými čočkami, 125 g
•• Černý sypaný čaj English Breakfast, 			
v plechové dóze, 100g
•• Papírový box s okénkem, 19 × 35 × 9,5 cm

598 Kč
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GP680
•• Bordeaux Château Grand Marchand, 			
červené suché víno, 0,75 l
•• Španělské sýry Tapas, 100 g
•• Mandle pražené solené, 100 g
•• Lucien Georgelin – venkovská terina – 			
skvělá chuť a vůně poctivého masa 			
evokující francouzský venkov, 220 g
•• Bílý papírový box s okénkem, 				
19 × 35 × 9,5 cm

498 Kč
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GP681
•• Château Peynaud Bagnac – Perle de Diane, 		
červené víno, 0,75 l
•• Chocolate chip butter biscuits – 			
francouzské sušenky, 50 g
•• Maďarská klobása Makoi, 200 g
•• Lucien Georgelin – venkovská terina – 			
skvělá chuť a vůně poctivého masa 			
evokující francouzský venkov, 220 g
•• Bílý papírový box s okénkem, 				
19 × 35 × 9,5 cm

480 Kč

37

GP682
•• Canti Asti Bianco Dolce DOCG, 0,2 l
•• Canti Prosecco Spumante Extra Dry DOC, 0,2 l
•• Le Galibier – minisalámky Chorizo, 120 g
•• Lucien Georgelin – farmářská terina, 70 g
•• Papírový dárkový obal z vlnité lepenky s okénkem, 		
vč. stuhy s mašlí, 23 × 24 × 8 cm

459 Kč
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GP683
•• Käfer Merlot, červené víno, 0,25 l
•• Käfer Pinot Grigio DOC, bílé suché víno, 0,25 l
•• Delice de St. Agaune – sušená panenka, 200 g
•• Lucien Georgelin – terina s pepřem a Chorizem, 70 g
•• Lucien Georgelin – farmářská terina, 70 g
•• Papírové dárkové balení s okénkem, 26 × 26 × 8,5 cm

492 Kč
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GP684
•• Prince des Graviéres, bílé sladké víno, 0,75 l
•• Italské pralinky, 100 g
•• Olivy na grilu ve slunečnicovém oleji CITRES, 230 g
•• Papírové dárkové balení s okénkem, 26 × 26 × 8,5 cm

425 Kč
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GP685
•• Canti Prosecco Spumante Rosé Extra Dry, 0,2 l
•• Canti Asti Bianco Dolce DOCG, 0,2 l
•• Canti Prosecco Spumante Extra Dry DOC, 0,2 l
•• Čokoládové plněné pralinky, 84 g
•• Lucien Georgelin – terina s pepřem a Chorizem, 70 g
•• Lucien Georgelin – terina s paprikou Espelette, 70 g
•• Papírové dárkové balení s okénkem, 26 × 26 × 8,5 cm

444 Kč
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GP686
•• Medovina Potštejnská, 0,2 l
•• Květový med, 170 g
•• Dřevěná naběračka na med
•• Kolekce černého a zeleného 				
čaje, 19 g
•• Papírový dárkový obal 				
z vlnité lepenky 					
s okénkem, 16 × 24 × 7,5 cm

333 Kč

370 Kč

GP687
•• Peter Mertes Gold Ed Mosel Riesling Feinherb, 		
polosuché bílé víno, 0,75 l
•• Peter Mertes Gold Edition Riesling Trocken, 		
suché bílé víno, 0,75 l
•• Papírový dárkový obal s okénky, 16,4 × 8 × 40  cm
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GP688
•• Maynard´s Tawny 20 y. o., červené, sladké portské víno.
Nádherná chuť sušeného ovoce, dřeva, koření, karamelu
a ořechů. Víno je typické svou nahnědlou až jantarovou
barvou.
•• V dřevěném dárkovém boxu, 0,75 l

1 039 Kč
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GP689
•• Messias Prime‘s Special Reserve
Decanter, červené, sladké portské
víno s krásným aroma dřeva 		
a čokolády.
•• V dřevěném dárkovém boxu, 0,75 l

579 Kč

GP690

488 Kč
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•• Kopke Reserva Tawny, červené, 		
sladké portské víno s krásným aroma
dřeva, čokolády a pomerančové kůry.
Jeho červenohnědá barva se doplňuje
s chutí karamelu, ořechů, vanilky
a kandovaného ovoce.
•• V papírovém dárkovém boxu, 0,75 l

GP691
•• Baron Vilard decanter 20 y. o.
•• Baron Vilard je vinařství, které spadá pod jednu 		
ze 4 zakládajících rodin v rámci průmyslu 			
portského vína. Tato rodina nese jméno Van Zellar.

•• Decanter je plněn 20letým portským vínem
té nejvyšší kvality.
•• V dřevěném dárkovém boxu, 0,75 l.

992 Kč
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GP692
•• Portské víno Maynard´s Tawny, 0,05 l
•• Portské víno Maynard´s Ruby, 0,05 l
•• Belgické pralinky, 50 g
•• Luxusní dřevěný box, 				
22 × 15 × 6 cm

219 Kč

262 Kč

GP693

•• Les Jamelles Chardonnay, 				
bílé víno z oblasti Languedoc 				
Roussillon, 187 ml
•• Kešu ořechy natur, 100 g
•• Karamelizované mandle 				
v hořké čokoládě, 35 g
•• Luxusní dřevěný box, 				
22 × 15 × 6 cm
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GP694
•• Les Jamelles, Merlot, červené víno 			
z oblasti Languedoc Roussillon, 187 ml
•• Kakaové pralinky, 28 g
•• Oříškové pralinky, 28 g
•• Luxusní dřevěný box, 22 × 15 × 6 cm

				
				

138 Kč

225 Kč

GP695

•• Bolci – Čokoládové truffle, hořká, mléčná 			
a bílá čokoláda, v dárkové tašce, 102 g

				

				

47

GP696
•• Výběr italských pralinek v červeném 			
vánočním balení s rozetou, 210 g

97 Kč

97 Kč

GP697
•• Výběr italských pralinek v modrém
vánočním balení s rozetou, 210 g

GP698
•• Belgické pralinky ve vánočním 				
balení s mašlí, 200 g

195 Kč
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GP700

GP699

•• Prosecco Asolo Superiore DOCG Extra Brut, 		
bílé šumivé víno, 0,75 l
•• Papírová dárková lesklá taška s okénkem

•• Gran Appasso Collezione 		
Old Vines Primitivo Puglia IGP, 		
červené suché víno, 0,75 l
•• Papírová dárková lesklá taška 		
s okénkem

338 Kč
419 Kč

436 Kč

GP701

•• Burmester Sotto Voce ruby reserva, 			
červené, sladké portské víno s krásným 			
aroma velmi vyzrálého lesního ovoce, 0,75 l
•• V dárkovém tubusu.
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GP702
•• Skotské máslové sušenky Walkers, 			
v dárkové plechové dóze, 250 g

307 Kč

GP703

397 Kč

•• Výběr belgických pralinek ve zlaté plechové 		
dóze s vánočním motivem, 400 g

GP704
•• Černý čaj BASILUR Earl Grey Assorted, 			
40 gastro sáčků, 80 g

159 Kč
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CENY, DODACÍ PODMÍNKY:
• Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a bez dopravy.
• Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám potravin a všech vstupů

nelze vyloučit v průběhu nastávajících měsíců úpravu cen.
O všech změnách budeme klienty samozřejmě včas informovat.

• V případě vyprodání položky z dárkové sady si vyhrazujeme právo

daný artikl adekvátně nahradit.

• Všechny dárkové boxy kompletujeme až na základě závazné objednávky.
• Zboží lze vyzvednout osobně v sídle naší společnosti,

eventuálně na základě dohody zajistíme dodání přepravní službou.

Včasným objednáním se vyhnete případným komplikacím
v exponované předvánoční době.

GIFT PRINT PRODUCTION s. r. o.
Machkova 1642/2
149 00 Praha 4
Tel.: +420 222 782 228
  +420 724 246 559
E-mail: giftprint@giftprint.cz
www.giftprint.cz
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