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Adventní kalendáře 2021 
 

 

DOPORUČUJEME – NOVINKA 2021 

 

 

 

1. Adventní kalendář s čajem  

- Obsahuje 24 sáčků čaje Meßmer Tea, mix příchutí 

- Rozměr rozložený 1000 x 297 mm  

- Rozměr složený 297 x 210 x 20 mm  

- Jednostranný digitální potisk (CMYK/0) 

- Minimální odběr 510 kusů 

- Cena za kus 220,50 Kč 

 

 

 

 

 

 

2. Tower adventní kalendář Ritter SPORT  

- Obsahuje 24 ks čokoládek Ritter SPORT  

- Mix příchutí 

- Váha náplně 120 g 

- Rozměr 150 x 110 x 110 mm 

- Kompostovatelný blistr 

- Klimaticky neutrální výroba 

- Jednostranný digitální potisk (CMYK/0)  

- Minimální odběr 120 kusů – cena za kus 180,40 Kč 

- Odběr 240 kusů – cena za kus 163,90 Kč 

- Odběr 510 kusů – cena za kus 152,80 Kč 

 

 

 

 

 

 

3. Tower adventní kalendář s LINDT kuličkami 

- Obsahuje 24 kuliček značky Lindt 

- Mix příchutí 

- Váha náplně 109 g  
- Rozměr 193 x 75 x 75 mm 

- Kompostovatelný blistr 

- Klimaticky neutrální výroba 

- Jednostranný digitální potisk (CMYK/0) 

- Minimální odběr 56 kusů – cena za kus 258,90 Kč 

- Odběr 112 kusů – cena za kus 216,90 Kč 

- Odběr 280 kusů – cena za kus 193,20 Kč 
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4. Mini bar adventní kalendář Lindt čokoládky 

- Obsahuje 24 čokoládek značky Lindt 

- Mléčná čokoláda 

- Váha náplně 124 g  

- Rozměr 210 x 210 x 14 mm 

- Kompostovatelný blistr  

- Klimaticky neutrální výroba 

- Jednostranný digitální potisk (CMYK/0) 

- Minimální odběr 100 kusů – cena za kus 180,20 Kč 

- Odběr 250 kusů – cena za kus 145,80 Kč 

- Odběr 500 kusů – cena za kus 135,40 Kč 

 

 

 

 

5. Mini bar adventní kalendář Ritter SPORT 

- Obsahuje 24 čokoládek Ritter SPORT 

- Mix příchutí 

- Váha náplně 120 g  
- Rozměr 210 x 210 x 14 mm 

- Kompostovatelný blistr  
- Klimaticky neutrální výroba 

- Jednostranný digitální potisk (CMYK/0) 

- Minimální odběr 100 kusů – cena za kus 169,30 Kč 

- Odběr 250 kusů – cena za kus 137,90 Kč 

- Odběr 500 kusů – cena za kus 121,30 Kč 

 

 

 

 

6. Adventní kalendář domeček 

- Obsahuje 24 čokoládek 

- Možné náplně: čokoládky sarotti 100 g; čokoládky Ritter 

SPORT 120 g; čokoládky Lindt 124 g 

- Všechny náplně v mixu příchutí 

- Rozměr 160 x 150 x 70 mm 

- Kompostovatelný blistr 

- Klimaticky neutrální výroba 

- Jednostranný digitální potisk (CMYK/0) 

Cena pro náplň čokoládky Sarotti 

- Minimální odběr 100 kusů – cena za kus 167,70 Kč 

- Odběr 250 kusů – cena za kus 144,60 Kč 

- Odběr 500 kusů – cena za kus 134,20 Kč 

Cena pro čokoládky Ritter SPORT 

- Minimální odběr 100 kusů – cena za kus 183,40 Kč 

- Odběr 250 kusů – cena za kus 160,30 Kč 

- Odběr 500 kusů – cena za kus 150,90 Kč 

Cena pro čokoládky Lindt 

- Minimální odběr 100 kusů – cena za kus 198,90 Kč 

- Odběr 250 kusů – cena za kus 175,90 Kč 

- Odběr 500 kusů – cena za kus 165,50 Kč 
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7. Adventní kalendář truck 

- Obsahuje 24 čokoládek 

- Možné náplně: čokoládky sarotti 100 g; čokoládky Ritter 

SPORT 120 g; čokoládky Lindt 124 g 

- Všechny náplně v mixu příchutí 

- Rozměr 225 x 120 x 70 mm 

- Kompostovatelný blistr 

- Klimaticky neutrální výroba 

- Jednostranný digitální potisk (CMYK/0) 

Cena pro náplň čokoládky Sarotti 

- Minimální odběr 256 kusů – cena za kus 179,90 Kč 

- Odběr 512 kusů – cena za kus 168,50 Kč 

Cena pro čokoládky Ritter SPORT 

- Minimální odběr 256 kusů – cena za kus 195,70 Kč 

- Odběr 512 kusů – cena za kus 184,20 Kč 

Cena pro čokoládky Lindt 

- Minimální odběr 256 kusů – cena za kus 211,30 Kč 

- Odběr 512 kusů – cena za kus 199,80 Kč 

 

 

 

8. Kalendář Square  

- Obsahuje 24 čokoládových kostek Ritter SPORT (192 g), 

nebo 24 čokoládek Ritter SPORT mini (396 g) 

- Rozměr 365 x 365 x 20 mm 

- Jednostranný digitální potisk (CMYK/0) 

- Cena pro náplň čokoládové kostky Ritter SPORT 

- Minimální odběr 100 kusů – cena za kus 281,20 Kč 

- Odběr 250 kusů – cena za kus 254,90 Kč 

- Odběr 500 kusů – cena za kus 236,80 Kč 

 

 

 

 

Informace o grafice na výrobky – v případě že je potisk kalkulován a výše uveden: 

a. Zpracování náhledu na výrobek – grafiku dodává klient 

b. Grafika je dodána ve křivkách v jednom z formátů (cdr, eps, tiskové pdf, svg), v jiném 

formátu po dohodě 

c. První korektura je v ceně 

d. Druhá a další korektura 120 Kč/korektura 

e. Grafické více práce budou účtovány v ceně 490 Kč/hod 

f. Na grafické více práce bude zákazník dopředu písemně upozorněn 

 

Grafické náhledy jsou zpracovávány na základě závazné objednávky. 

 

V případě zrušení objednávky po provedení grafických prací je účtována cena 790 Kč/hod za 

každou započatou hodinu grafické práce. 

 

Platební podmínky: při první zakázce požadována 100% záloha při schválení grafického 

náhledu. Po úhradě je zakázka zadána do výroby. 
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Následující zakázky se zálohovou 50% a následnou fakturou se splatností 2 týdny. V případě 

zakázek do 5000 Kč je vyžadována 100% platba předem VŽDY. 

 

Minimální výše objednávky je 3000 Kč bez DPH. 

 

Dodací termín cca 3-4 týdny, výjimečně až 6 týdnů od schválení grafiky. Potřebujete-li dřívější 

termín dodání, prosím o zpětnou vazbu.  

 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy. 
 

 

Kalkulace je platná do 31.10.2021 nebo do vyprodání zásob náplní kalendářů. 

 

 
Tým Société 
produkce@societe.cz 

Tel. +420 225 341 302 

 

 

https://www.europegift.eu/

