
Nabídka/Objednávka pytlovaných hnojiv
C E N A

AMOFOS 12-52   pytel á 25kg 436

CERERIT 8-13-11(+2MgO+15S+B+Zn )  pytel á 25kg 436

DRASELNÁ SŮL 60% granul. pytel á 25kg 363

Dusíkaté vápno   (19N+50CaO) pytel á 50kg 1210

HOŘKÁ SŮL (16MgO+62SO3) pytel á 25kg 254

LEDEK AMONNÝ  27%N pytel á 25kg 218

LEDEK VÁPENATÝ 15%N  pytel á 25kg 242

MOČOVINA 46N pytel á 25kg 303

NPK 15-15-15 pytel á 25kg 327

SÍRAN AMONNÝ krystalický pytel á 25kg 206

SÍRAN DRASELNÝ granul. pytel á 25kg 545

SUPERFOSFÁT TROJITÝ 45P2O5  pytel á 25kg 375

VÁPENEC DOLOMITICKÝ pytel á 40kg 170
YARA MILA KOMPLEX (12-11-18+MgO) pytel á 25kg 726

Jméno a příjmení objednavatele

 */ Ceny jsou vč. DPH a s dovozem na místo uvedené kupujícím

Telefonní číslo

Adresa místa dodání (obec, ulice a č.p., PSČ)

.                                                                                                                                                                                                                                                               

Vážení pěstitelé, zahrádkáři, chalupáři a obchodníci,                                                                                                                                                  

s blížící se jarní sezonou Vám společnost AGROKOP CZ, a.s. (IČ:29286719) nabízí dodání  několika vybraných a nejčastěji 

požadovaných druhů minerálních hnojiv.                                                                                                                                                                                              

Jak si v případě zájmu požadovaná hnojiva objednat?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Prostřednictvím tohoto letáku tak, že:                                                                                                                                                                                                  

- u Vámi požadovaného druhu hnojiva dopište do sloupce "Počet ks pytl. hnojiv" požadovaný počet pytlů (ks),                                                                

- za účelem úspěšného doručení objedných hnojviv dále uveďte Vaše jméno,  telefonní kontakt  a úplnou adresu 

požadovaného místa doručení,                                                                                                                                                                                                                               

- takto vyplněnou objednávku zašlete některým z níže uvedených způsobů na adresu prodávajícícho:                                                                      

a/  poštou na adresu:   AGROKOP CZ, a.s., Spojovací 1343, 674 01 Třebíč                                                                                                                           

b/ e-mailem na adresu:  obchod@agrokop.cz .  (objednávku je nutno předem naskenovat, případně stačí jen opsat všechny  

důležité a potřebné údaje Vaší závazné objednávky)                                                                                                                                                               

c/ faxem na tel. číslo 568 821 093                                                                                                                                                                                                         

d/ ústní objednání  (načtení) po zavolání na telef.číslo  568 858 416  (obchodní oddělení)                                                                                                                                                                                         

Objednaná hnojiva Vám budou v následujících dnech dodána na adresu Vámi uvedenou na objednávce. Úhrada dodaného 

hnojiva je vyžadována v hotovosti při dodání, za provedenou platbu Vám bude vystaven účetní doklad o přijetí platy.                                                                                                                                                                                                                                                                 

.                                                                                                                                                                                                                                             

Na webových stránách společnosti AGROKOP CZ, a.s. -  www.obchod.agrokop.cz -  máte možnost výběru z širokého 

aktuálního sortimentu pesticidních přípravků, osiv, hnojiv, zahradnických substrátů a zemin.                                                                                                   

N á z e v     h n o j i v a                    Balení
Počet ks 

objednaných pytlů 
Kč / ks (pytel)              

vč .DPH


