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 Nabídka chemikálií na doúpravu technologické vody 08_2019 
  

Vážená paní Vincourová, 
  
navazuji na náš rozhovor a níže uvádím aktuální ceny za dodávku chemikálií pro rok 2019 od 
renomovaného výrobce firmy Kurita Europe Německo. 
 
Nabídka chemikálií na doúpravu vody – oblast chlaze ní: 
 
1) Cetamine F365 á 20 kg UN kanystr 
Cena: Kč 215,00/kg s dopravou + 21% DPH (CPT Dolní Břežany) 
Cena za 2x 20kg celkem bez DPH s dopravou K č 8.600,-  
 
2) Ferofos 8426 á 20 kg UN kanystr 
Cena: Kč 122,50/kg s dopravou + 21% DPH (CPT Dolní Břežany) 
Cena za 4x 20kg celkem bez DPH s dopravou K č 9.800,-  
 
3) Ferrocid 8585 á 20 kg UN kanystr 
Cena: Kč 212,50/kg s dopravou + 21% DPH (CPT Dolní Břežany) 
Cena za 15x 20kg celkem bez DPH s dopravou K č 63.750,-  
 
CENA celkem za poptávané zboží bez DPH: K č 82.150,-  
 
Dodací lhůta: do 1 týdne od objednání nebo k datu dle dohody 
 (v případě, že by zboží nebylo aktuálně v ČR, pak max. do 14 dnů, spíše dříve) 
 
Plat. podmínka: 14 dnů od data vystavení faktury 
Platnost ceny: do 31.12.2019 v případě, že do této lhůty nedojde k zásadním změnám 

v ekonomice ČR nebo k výraznému růstu či poklesu kurzu Kč / Euro  
Ostatní:  v ostatním platí podmínky Obchodního zákoníku 513/1991 Sb. a jeho dodatků. 
 
Věříme, že Vás naše nabídka osloví a těšíme se na spolupráci s Vámi. 
 
 
......................................... 
Bc. Jiří Benáčan - jednatel 
(tato nabídka automaticky generovaná  
a platí i bez podpisu uvedené osoby) 
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