
--------- За Поръчки !!!!!! - НЕ

Условия при поръчка !
  

1. Поръчката трябва да е минимум 5 бройки от един сорт.

  

2. Цена на стандартно дръвче на дребно:

-  Киви (1-годишно) -   8,00 лв.
- Киви (2-годишно) - 10,00 лв.
- Лешник (2 годишен) - 2,50 лв.,Над  100 бр.- 2,00 лв/бр.
- Лешник (3 годишен) - 3,50 лв.,Над  100 бр.- 3,00 лв/бр.
- Арония (2 годишна) - 2,50 лв.,Над  100 бр.- 2,00 лв/бр.
- Арония (3 годишна) - 3,50 лв.,Над  100 бр.- 3,00 лв/бр.
- Годжи Бери  (2-годишно) -   7,00 лв.
- Годжи Бери (3-годишно) - 10,00 лв.
- Маслина (3-годишни,над 1,0 метър височина) - 20,00 лв.
- Маслина (2-годишни, до 1,0 метър височина) - 15,00 лв.
- Лимон, Портокал, Мандарина, Грейпфрут  (3-годишни,височина над 1,0 метър)- 20,00

лв.
 - Лимон, Портокал, Мандарина, Грейпфрут  (2-годишни,височина до 1,0 метър)- 15,00
лв.
 - Дрян, Кестен, Райска ябълка, Нар (внос),Смокини (внос)- 7,00 лв.
 - Ябълка, Круша,Смокиня, Дюля, Мушмула, Нар - До 100 бр.- 5,00 лв/бр., 
 Над  100 бр.- 4,00 лв/бр.
- Праскова, Нектарина, Кайсия, Слива, Череша, Вишна,  Бадем - До 100 бр.- 5,00 лв/бр.,
 Над  100 бр.- 4,00 лв/бр.
- Декоративни овощни - 10,00 лв.
- Орехи - 15,00 лв.
- Орехи (Неприсадени) - 5,00 лв. (С Документи) - 6,50 лв.
- Хинап (2 годишен) - 15,00 лв.
- Хинап (3 годишен) - 20,00 лв.
- Касис, Къпини, Червено френско грозде - 2,00 лв.
- Малини - 1,00 лв.

* Това е цена на овошките на дребно, за големи количества цените могат да се
договорят допълнително !
За ПОРЪЧКИ :
- GSM 0896 333 777
- Тел 0745 6 19 74
- E-mail:   razsadnik_elit@abv.bg
Управител - 0898 592 660
(За количества безплатна доставка до всяка точка на страната.)
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3. Поръчката ще бъде изпълнена в срок от седем работни дни и ще бъде изпратена
с наложен платеж по куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС.

  

* Офиси на Еконт Експрес в България по градове - Офиси във вашият град!
 * Тарифа за куриерските услуги. Виж графа 2 - между офисите на куриера.
 * Тарифен калкулатор.Пресметнете колко ще Ви струва.  (10 бр.овошки-тегло около 3-4
кг.)
 (Куриерската услуга за 15-20 овошки,които вземете от офис на Еконт Експрес ще Ви
струва около 6-7 лв.)

  

&gt;&gt;&gt; Поръчай от ТУК !!!

  

* Цената на едро е различна от горепосочената ! За количества безплатна доставка на
място!
 Връзка с нас: GSM 0898 592 660  E-mail: razsadnik_elit@abv.bg

  Тагове: Цена цени на овошките ,овощни дръвчета цена фиданки посадъчен материал ябълки Ябълка, круша, дюла, годжи
бери,Goji Berry,праскова,нектарина, череша, вишна, слива, кайсия,разсад орехи,орех, киви,райска ябълка,разсад
арония,касис, лози,декоративни овощни,нар,хинап,кестен, маслина,мушмула,дрян, смокиня,къпина,малина,вишня,
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http://www.econt.com/offices/
http://www.econt.com/tariff-parcel/
http://www.econt.com/tariff-calculator/
http://www.razsadnik-bg.com/component/option,com_contact/Itemid,191/
http://www.razsadnik-bg.com/component/option,com_contact/Itemid,191/

