Hárok1

Bezlepkové zákusky
Ponukový list

MINI Rezy, zákusky klasické a babičkine tradičné receptúry
Minimálne množstvo je 30 ks/1druh výrobku
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Množstvo

Cena

Orechová laskonka
30g
Snehové sušené špirálky s čoko krémom
20g
Dunajská vlna – bezlepková
35g
Čokoládový rez s višňami -bezlepkový
35g
Parížsky rez – skutočná pochúťka-bezlepkový
80g
Letný rez s ovocím a želé-bezlepkový
80g
Tvarohová kocka s čučoriedkami-bezlepková80g
Murín v košeli – bezlepkový
35g
Jogurtová kocka s jahodou – bezlepková
80g
Kokosová roláda – bezlepková
80g
Citrónový rez – bezlepkový
35g
Punčový rez – bezlepkový
35g

Alergény
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Spotreba 72 hodín pri skladovaní 6-8st.C
E-mailovú objednávku je nutné potvrdiť telefonicky.
Objednávky prijímame :
Telefonicky: +421 905 660 850 – Vladimír Suran ,+421 915 313 139 – Oto Brezovický
E-mailom: cukrarenzs@gmail.com
Osobne: Vladimír Suran Babičkina cukráreň
IČO: 46 234 471
T.Vansovej 60
DIČ: 104 740 65 91
962 01 Zvolenská Slatina
Nie sme platcami DPH.
Kontaktné osoby: Vladimír Suran, Oto Brezovický
www.babickinacukraren.sk
* ALERGÉNY Legenda obsahujúcich Alergénov vo výrobkoch
1. Obilniny obsahujúce lepok
2. Kôrovce a výrobky z nich
3. Vajcia a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
5. Arašidy a výrobky z nich
6. Sójové zrná a výrobky z nich
7. Mlieko a výrobky z neho
8. Orechy – mandle, lieskovce, vlašské, pekanové, para, makadamiové
9. Zeler a výrobky z neho
10.Horčica a výrobky z nej
11.Sezamové semená a výrobky z nich
12.Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách
13. Vlčí bôb a výrobky z neho
14. Mäkkýše a výrobky z nich

Obchodné podmienky

1,Objednávky prijímame v záujme zákazníka aj 60dní pred svadbou.
2. Pred objednaním tovaru si prečítajte všeobecné podmienky
3. Telefonické preobjednanie alebo zmenu Vašej objednávky je potrebné nahlásiť minimálne 4 dni vopred. Ak zmena
bude nahlásená neskôr nemusí byť objednávka vybavená k Vašej spokojnosti.
4. Pri objednávaní e-mailom prosím uveďte Vaše telefónne číslo. Pre spresnenie objednávky Vás budeme kontaktovať.
5. Po prevzatí zálohového listu súhlasíte s údajmi, čo sú uvedené na doklade a preto je nutné ich prekontrolovanie
Zálohu príjmame len na väčšie objednávky.
6. Pri prevzatí objednávky je možná čakacia doba, aj keď Vaša objednávka je načasovaná.
7. Pri čakaní na tovar, zľavy neposkytujeme.
8. Priemerná cena torty za 1 kg je 16,00 €(kg. Cena torty je len orientačná a dohaduje sa pri telefonickej objednávke.
V prípade, že objednávka je príliš náročná na vypracovanie, k cene za kg sa pripočíta cena za ozdoby a celkové
dozdobenie torty.
9. Po opustení predajne nezodpovedáme za rozdiely zistené mimo nej.
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10. Výrobky môžu obsahovať špáradlá, špajle, drôty v dekoráciaách, nejedlé dekorácie. Výrobky obsahujú potravinárske
farbivá E124, E120, E150d, E110, betakarotén - prírodné farbivo.
11. Informácia pre alergikov - Výrobky môžu obsahovať zvyšky po jadrovinách, sóji, mlieku, kakaa.
12. V prípade alergie na nejaký druh suroviny je nutné nás o tom informovať.

Ponukový list je platný od 8.10.2022

Platnosť ponukového listu je do vydania nového.
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