
Kalendarze 
trójdzielne 
 CENNIK 2023 

  

 Oferta ważna do 30.11.2022 
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Specyfikacja 
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• Druk: full color na pleckach oraz główce 
• Główka: karton powlekany 210 [g/m2], druk full kolor CMYK 4/0, folia błysk  
• Plecki: karton powlekany 300 [g/m2], druk full kolor CMYK 4/0 
• Kalendarium: offset 80g, druk 2/0 – standard 
 
Do wyboru model PT1, PT2, PT3 oraz kalendarium T11, T12, T13.  

Model Plecki Cały kalendarz 
PT1 295 x 555 mm 295 x 765 mm 

PT2 295 x 540 mm 295 x 750 mm 
PT3 295 x 595 mm 295 x 805 mm 

Kalendarium T11 i T13  Kalendarium T12  

• kalendaria z numeracją tygodni oraz polskimi 
imionami  
• pasek z okienkiem 

• kalendarium z numeracją tygodni oraz 
świętami paostw UE  
• pasek z okienkiem 

 
 
 
 



Cennik 
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Ilość Cena regularna Przedpłata 

50          14,36 zł           14,07 zł  

100          10,85 zł           10,63 zł  

200            9,77 zł             9,58 zł  

500            9,32 zł             9,13 zł  

1000            8,49 zł             8,32 zł  

>1000 zapytaj 

RABAT 

2% 

wypukła główka 

Ważne warunki realizacji zamówienia: 

• Do powyższego należy doliczyd koszt transportu:  

 19,00 zł/karton, 135,00 zł/paleta.  

• Podane w ofercie ceny są cenami netto w PLN, do 

których należy doliczyd podatek VAT w wysokości 

określonej odrębnymi przepisami i obowiązujący w 

dniu wystawienia faktury koocowej. 

• Podane ceny zawierają koszt produktu przy określonej 

powyżej ilości.  

• Niniejsza oferta stanowi tajemnicę handlową firmy 

Mondelia Monika Prędka z siedzibą w Siechnicach i 

zawiera informacje prawnie chronione zgodnie z art. 

11 pkt 4 Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji 

(Dz.U. z 1993 r. nr 47 poz. 211 z późn. zm.). Informacje 

zawarte w niniejszej ofercie są przeznaczone wyłącznie 

dla jej adresata. Kopiowanie, ujawnianie lub 

rozpowszechnianie załączonych informacji jest 

zabronione. 

• Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie 

stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 

Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów 

prawnych. 

• Składając zamówienie Zamawiający zgadza się na 

nasze Ogólne Warunki Współpracy dostępne na 

www.mondelia.pl. 

• Do wyboru model PT1, PT2, PT3 oraz kalendarium T11, T12, T13 w tej samej cenie. 

Opcja dodatkowa: 
kartonowe pudełko 
z białej mikrofali z 

okienkiem 
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