Centrala Zbytu Węgla "WĘGLOZBYT" S.A.
Oferta Składowiska Węgla w Ostrowie Wielkopolskim
Sprzedaż od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500
soboty w godz. 800 - 1200
Prosimy o kontakt telefoniczny celem uzyskania informacji o dostępności sortymentów.
Tel.: 62 / 734 - 92 - 88
www.czw.com.pl

ceny bez podatku akcyzowego
WĘGIEL LUZEM
sortyment

producent / kopalnia

klasa

zakup do 19,99 ton
netto zł/t

brutto zł/t

kostka

WĘGLOKOKS KRAJ
Sp. z o.o./KWK Bobrek

28/7/0,6

1 000,00 zł

1 230,00 zł

orzech I

WĘGLOKOKS KRAJ
Sp. z o.o./KWK Bobrek

28/7/0,6

980,00 zł

1 205,40 zł

zakup od 20 ton
netto zł/t

brutto zł/t

WĘGIEL WORKOWANY
sortyment

producent/kopalnia

klasa

"SKARBEK" Eko-Gk*

WĘGLOKOKS KRAJ
Sp. z o.o./KWK Bobrek

28/7/0,6

opakowanie zbiorcze - 40 worków po 25 kg

worek 25 kg

netto zł

brutto zł

netto zł

brutto zł

1 250,00 zł

1 537,50

31,25 zł

38,44 zł

* - W przypadku jednorazowego zakupu wielokrotności palet istnieje możliwość negocjacji ceny.
Ceny węgla opałowego z kopalń PGG S.A. dla zakupu do 19,99 ton obowiązują do wyczerpania zapasów, ale nie dłużej niż do 30.11.2021 r.
i w tym zakresie cennik stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Ceny są aktualne na dzień dzisiejszy (dostawy fakturowane będą w cenach obowiązujących w dniu wysyłki/załadunku). Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zapewniamy bezpłatny załadunek na wagony i własne środki transportu odbiorców.
Na życzenie klienta wystawiamy certyfikat potwierdzający jakość (wartość opałową, zawartość popiołu, siarki i wilgoci) oferowanego przez nas węgla.

Centrala Zbytu Węgla "WĘGLOZBYT" S.A.
Oferta Składowiska Węgla w Ostrowie Wielkopolskim
Sprzedaż od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500
soboty w godz. 800 - 1200
Prosimy o kontakt telefoniczny celem uzyskania informacji o dostępności sortymentów.
Tel.: 62 / 734 - 92 - 88
www.czw.com.pl

ceny z podatkiem akcyzowym
WĘGIEL LUZEM

sortyment

producent / kopalnia

kostka

WĘGLOKOKS KRAJ
Sp. z o.o./KWK Bobrek

orzech I

WĘGLOKOKS KRAJ
Sp. z o.o./KWK Bobrek

klasa

zakup do 19,99 ton

netto zł/t

brutto zł/t

28/7/0,6

1 030,46 zł

1 267,47 zł

28/7/0,6

1 010,46 zł

1 242,87 zł

zakup od 20 ton

netto zł/t

brutto zł/t

WĘGIEL WORKOWANY
sortyment

producent/kopalnia

klasa

opakowanie zbiorcze - 40 worków po 25 kg
netto zł

WĘGLOKOKS KRAJ
1 280,46 zł
"SKARBEK" Eko-Gk*
28/7/0,6
Sp. z o.o./KWK Bobrek
* - W przypadku jednorazowego zakupu wielokrotności palet istnieje możliwość negocjacji ceny.

worek 25 kg

brutto zł

netto zł

brutto zł

1 574,97 zł

32,01 zł

39,37 zł

Ceny węgla opałowego z kopalń PGG S.A. dla zakupu do 19,99 ton obowiązują do wyczerpania zapasów, ale nie dłużej niż do 30.11.2021 r.
i w tym zakresie cennik stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Ceny są aktualne na dzień dzisiejszy (dostawy fakturowane będą w cenach obowiązujących w dniu wysyłki/załadunku). Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zapewniamy bezpłatny załadunek na wagony i własne środki transportu odbiorców.
Na życzenie klienta wystawiamy certyfikat potwierdzający jakość (wartość opałową, zawartość popiołu, siarki i wilgoci) oferowanego przez nas węgla.

