UHELNÉ SKLADY
Turnov • Jičín • Jablonec n. Nisou • Liberec • Tanvald
Jilemnice • Sychrov • Malá Skála • Český Dub
KOSTKA

40–100 mm

Ledvice - Bílina

JARNÍ SLEVY UHLÍ
S UHLOTERIÍ

BRIKETY NĚMECKO

3 – 7˝

Volejte ihned 602 489 489

409 Kč/q

Zákazníkům, kteří objednají uhlí v akci
„JARNÍ SLEVY UHLÍ s UHLOTERIÍ“ poskytnu:

Herkules - Komořany

359 Kč/q

449 Kč/q

• nejnižší cenu uhlí v roce 2021
OŘECH 1

20–40 mm

Ledvice - Bílina

399 Kč/q

Herkules - Komořany

349 Kč/q

OŘECH 2

10–25 mm

Ledvice - Bílina

389 Kč/q

Herkules - Komořany

339 Kč/q

• stírací los UHLOTERIE - každý los obsahuje všechny následující výhry - 1× sleva 100 %, 2× sleva 50 %,
2× sleva 25 %, 5× sleva 1000 Kč, 10× sleva 500 Kč,
další pole obsahují slevy 300, 200 a 100 Kč. Výhru
vyplatíme ihned. Setřením všech polí si hned zkontro
lujete, že Váš los skutečně obsahuje všechny výhry.
• úklid pásem zdarma pro všechny objednávky
• objednávka do 40 q – pás zdarma + doprava za polovinu
• objednávka nad 40 q – pás zdarma + doprava zdarma
• objednávka nad 60 q – Spálíte doma hodně uhlí? Nebo jste škola, školka, hotel, úřad, firma nebo spolek? Potřebujete nakoupit
na fakturu, vypisujete výběrové řízení? Pak neváhejte a volejte,
osobně Vám udělám nabídku pouze a jenom pro Vás.
Další výhody nákupu u Havelky:
• platba hotově i platební kartou u řidiče; na přání můžete platit předem zálohovou fakturou (zaplacené palivo může
převzít soused nebo známý)
• termín dodání domluvíme předem; řidič zavolá, až bude vyjíždět
• přehledné informace na www.havelka.cz a
@Uhloterie
		

Přeji hodně štěstí ve hře UHLOTERIE!
Jiří Havelka

602 489 489

ČERNÉ UHLÍ

25–60 mm

549 Kč/q

KOTLOVÁ SMĚS

10–80 mm

349 Kč/q

VOLEJTE
Po-Pá 7.30-16.00 hod.

nebo pište na e-mail: havelka@havelka.cz

