Nabídka paliva pro kotel Licotherm zima 2018
Peleta A1 EN PLUS
Jedná se o dřevní peletu z čisté piliny
BEZ PŘÍMĚSI KŮRY. Peletky mají průměr 6 mm a
výhřevnost 17,5 MJ/kg. Popel po spálení cca 0,5%
objemu. Peleta je ČESKÉ VÝROBY.

Peleta A2
Jedná se o dřevní peletu s příměsí kůry.
(tmavší katrová). Peletky mají průměr 6 mm a
výhřevnost 17,5 MJ/kg. Popel po spálení cca
1% objemu. Peleta je SLOVENSKÉ VÝROBY

Balení:
Baleny jsou v sáčcích po 15 kg. Jedna paleta obsahuje 70 sáčků, tj. 1050 kg.
Doprava :
Při objednávce 4 a více palet je doprava zdarma (do 80 km z Brumova). Pokud potřebujete menší
množství, cenu určíme na základě vzdálenosti. Pelety jsou doručovány autem s maximální nosností 17
tun. Součástí doručení je také složení pelet manipulátorem a jejich závoz až na dvůr. (tráva, hlína,
obrubník bez problémů) Manipulátor má šířku 2,3 metru a výšku 2,4m. Ověřte proto, že dojede, kam
potřebujete. Plně naložený manipulátor váží 3 tuny. Není proto vhodné přejíždět jímky, plastová
potrubí… Složení a doprava manipulátorem je zdarma do 300 metrů od nákladního automobilu.
Cena:
Peleta A1 EN PLUS
Cena za kilogram pelet: 5,99 kč včetně DPH
Cena za paletu (1050kg) : 6 289,5 kč včetně DPH
Cena za 4 palety s dopravou zdarma 25 158,- kč

Peleta A2
Cena za kilogram pelet: 5,69 kč včetně DPH
Cena za paletu (1050kg) : 5 974,5 kč včetně DPH
Cena za 4 palety s dopravou zdarma : 23 898,- kč

Způsob platby:
Pelety obdržíte s dodacím listem proti podpisu. Platba proběhne převodem na základě zaslané
faktury se splatností 14 dní od data doručení.
Objednávky:
V objednávce prosím uveďte přesnou adresu a telefon. Řidič Vás bude kontaktovat a domluví s Vámi
den doručení pelet.
Zasílejte na email info@potos.cz Nebo volejte 736 111 818
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