Nazwa produktu

Gramatura (netto)

Cena detaliczna (netto) + %
upustu

Cena hurtowa (netto) + %
upustu

Cena dystrybutora (netto) +
% upustu

Kawa podstawowa
Brazylia Patrocinio
jasno/ciemno palona
espresso
natural
Wrocławski Klasyk
średnio palony
blend
espresso
Kawa Turbo
ciemno palona
blend
espresso

1 kg

107,88 zł

91,00 zł (16%)

80,50 zł (25%)

250g

38,34 zł

31,75 zł (19%)

27,75 zł (28%)

1kg

107,88 zł

91,00 zł (16%)

80,50 zł (25%)

250g

38,34 zł

31,75 zł (19%)

27,75zł (28%)

1kg

85,00 zł

73,00 zł (14%)

250g

31,00 zł

24,00 zł (24%)

Kawa limitowana
Kolumbia Medellin
średnio palona
espresso
washed
Gwatemala Los Volcanes
jasno palona
filtry/espresso
washed
Rwanda Shyira
jasno palona
filtry
washed
Etiopia Guji Humbella
jasno palona
filtry/espresso
washed
Peru Finca La Requia
jasno/ciemno palona
filtry/espresso
washed

1kg

122,00 zł

106 zł (13%)

92 zł (25%)

250g

39,75 zł

33,75 zł (16%)

29,25 zł (26%)

1kg

127,50 zł

110,80 zł (13%)

96 zł (25%)

250g

40,25 zł

35 zł (12%)

30 zł (25%)

1kg

159,00 zł

138,00 zł(13%)

250g

55,00 zł

45,00 zł(18%)

1kg

159,00 zł

122 zł(23%)

250g

55,00 zł

42,00 zł (24%)

1kg

135,50 zł

117,90 zł(13%)

102,50 zł(24%)

250g

48,50 zł

42,00 zł(13%)

36,50 zł(24%)

Herbata Liściasta
Rwanda Rutsiro
Lake Kivu
czarna
Rwanda Rutsiro
Lake Kivu
zielona

1kg

150,00 zł

133,00 zł (11%)

119,00 zł (21%)

250g

43,00 zł

37,00 zł (14%)

34,00 zł (21%)

1kg

150,00 zł

130,00 zł (11%)

119,00 zł (21%)

250g

43,00 zł

37,00 zł (14%)

34,00 zł (21%)

Oferta specjalna HORECA
Kawa śniadaniowa
blend
ciemno palona

Minimum 50kg

Przedpłata 100%

55 zł netto/kg

Informacje dla klientów:
1. Zamówienia prosimy przesyłać na adres mailowy: zamowienia@czarnydeszcz.pl.
2. Bazowe kawy do espresso mogą mieć do 6 miesięcy od wypalenia.
3. Limitowane kawy do espresso/pod filtry mogą mieć do 3 tygodni od wypalenia.
4. Ceny detaliczne są dla zamówień o łącznej masie do 7 kg.
5. Ceny hurtowe są dla zamówień między 7 a 19 kg łącznie.
6. Cennik dystrybucyjny przyznajemy dla zamówień od 20 kg.
7. Minimum logistyczne dla bezpłatnej dostawy wynosi 15 kg. Nie wliczają się w to kawy gościnne, akcesoria i sprzęt.
8. Do zamówień poniżej 20kg doliczamy koszt kartonu (3 zł netto) i usługę konfekcji (1 zł netto).
9. Koszt transportu: Wrocław 15 zł, poza Wrocław 17 zł
Kontakt:
Adam Przybyłek – obsługa stałych klientów, szkolenia i konsulting
a.przybylek@czarnydeszcz.pl
tel. 789057046
Tomasz Żyła – administracja i logistyka
t.zyla@czarnydeszcz.pl
789057027
Sebastian Przepiórski – zamówienia internetowe
s.przepiórski@czarnydeszcz.pl

