
 
 
 
 
 

Katalog vánočních cukrovinek BRAND 2016 
 

Email. info@societe.cz 
Tel.č. 286 889 500, 777 137 726 

PŘI OBJEDNÁVCE DO 14.10.2016 SLEVA 5%. 
 
PŘI 100% PLATBĚ PŘEDEM SLEVA 5%. 
 
VÝŠE UVEDENÉ SLEVY LZE SČÍTAT. 
 
Uvedené ceny jsou VČETNĚ potisku CMYK/0 
Potisk vnitřní strany kalendářů možný po dohodě za příplatek. 
Ceny jsou bez DPH a dopravy. 
 
Grafické podklady dodává klient v tiskových formátech. Po dohodě možno za poplatek příprava grafických podkladů pro 
klienta. Pro některé typy kalendáře možnost využitý hotových motivů + doplnění loga či sloganu. 
Šablony pro přípravu grafiky jsou zasílány na základě závazné objednávky. 
Dodací termín 4-5 týdnů od potvrzení grafického náhledu (datum zaslání objednávky se do dodací doby nezapočítává). 
PLATNÉ POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. 
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XS adventní kalendář 
-Rozměr 140 x 125 x 16 mm 
-Obsahuje 24 kusů kuliček značky Brandt (mléčné nebo mix 
hořké a bílé čokolády) 
-Váha náplně 22 g 
-Expirace 1.4.2017 
-Počet kusů v kartonu 66 
 

Minimální odběr 330 kusů – cena za kus 44,40 Kč 
Odběr 528 kusů – cena za kus 41,30 Kč 
Odběr 1056 kusů – cena za kus 38,60 Kč 
Odběr 2046 kusů – cena za kus 36,80 Kč 
 
 
 

 
 
 

Tower adventní kalendář LINDT 
-Rozměr 190 x 75 x 75 mm 
-Obsahuje 24 kusů kuliček značky LINDT (mix bílé, mléčné, 
hořké a karamelové) 
-Váha náplně 109 g 
-Expirace 1.4.2017 
-Počet kusů v kartonu 56 
 

Minimální odběr 112 kusů – cena za kus 204,40 Kč 
Odběr 280 kusů – cena za kus 187,50 Kč 
Odběr 504 kusů – cena za kus 179,90 Kč 
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Mini bar kalendář LINDT 
-Rozměr 210 x 210 x 13 mm 
-Obsahuje 24 kusů čokoládek LINDT(mléčné, mix barev obalu) 
-Váha náplně 108 g 
-Expirace 1.4.2017 
-Počet kusů v kartonu 50 
 

Minimální odběr 100 kusů – cena za kus 195,90 Kč 
Odběr 250 kusů – cena za kus 166,40 Kč 
Odběr 500 kusů – cena za kus 153,80 Kč 
Odběr 1000 kusů – cena za kus 147,60 Kč 
 
 
 

 
 
 

Mini kalendář kuličky LINDT 
-Rozměr 210 x 210 x 23 mm 
-Obsahuje 24 kusů kuliček značky LINDT (mix bílé, 
mléčné, hořké a karamelové) 
-Váha náplně 109 g 
-Expirace 1.4.2017 
-Počet kusů v kartonu 25 
 

Minimální odběr 100 kusů – cena za kus 229,50 Kč 
Odběr 250 kusů – cena za kus 192,30 Kč 
Odběr 500 kusů – cena za kus 172,60 Kč 
Odběr 1000 kusů – cena za kus 162,80 Kč 
 
 

 
 
 Strana 2 

http://www.reklamni-cukrovinky.cz/
http://www.textilprofirmy.cz/
http://reklamnidary.cz/
http://www.papirovedary.cz/
http://www.expresdary.cz/
http://www.giftproduct.cz/societe-s-r-o


Adventní kalendář kulatý LINDT 
-Rozměr 280 x 22 mm 
-Obsahuje 23 kusů kuliček LINDT (mix bílé, mléčné, 
hořké a karamelové) + 1 kus mini čokolády 15 g 
-Váha náplně 120 g 
-Expirace 1.4.2017 
-Počet kusů v kartonu 20 
 

Minimální odběr 80 kusů – cena za kus 355,30 Kč 
Odběr 160 kusů – cena za kus 313,70 Kč 
Odběr 240 kusů – cena za kus 301,20 Kč 
Odběr 500 kusů – cena za kus 283,10 Kč 
Odběr 1000 kusů – cena za kus 274,60 Kč 
 
 
 

 
 
 

Adventní kalendář věž Ritter Sport 
-Rozměr 150 x 110 x 110 mm 
-Obsahuje 24 kusů čokolád značky Ritter Sport (mix 
mléčné, mandlové, s křupkami, hořké) 
-Váha náplně 120 g 
-Expirace 1.4.2017 
-Počet kusů v kartonu 30 
 

Minimální odběr 120 kusů – cena za kus 188,10 Kč 
Odběr 210 kusů – cena za kus 177,60 Kč 
Odběr 300 kusů – cena za kus 172,20 Kč 
Odběr 510 kusů – cena za kus 167,10 Kč 
Odběr 1020 kusů – cena za kus 162,70 Kč 
Odběr 2010 kusů – cena za kus 157,80 Kč 
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Mini bar kalendář Ritter Sport 
-Rozměr 210 x 210 x 15 m 
-Obsahuje 24 kusů čokolád značky Ritter Sport (mix 
mléčné, mandlové, s křupkami, hořké) 
-Váha náplně 120 g 
-Expirace 1.4.2017 
-Počet kusů v kartonu 50 
-Zadní strana s výsekem stojánku 
 

Minimální odběr 100 kusů – cena za kus 182,80Kč 
Odběr 250 kusů – cena za kus 156,90 Kč 
Odběr 500 kusů – cena za kus 140,70 Kč 
Odběr 1000 kusů – cena za kus 134,50 Kč 
 
 
 

 
 
 

Module adventní kalendář 
-Rozměr 700 x 105 x 12mm 
-Obsahuje 24 kusů čokolád značky Ritter Sport (mix 
mléčné, mandlové, s křupkami, hořké) 
-Váha náplně 120 g 
-Expirace 1.4.2017 
-Počet kusů v kartonu 25 
-odáváno složné na polovinu 
 

Minimální odběr 100 kusů – cena za kus 229,50 Kč 
Odběr 200 kusů – cena za kus 213,90 Kč 
Odběr 300 kusů – cena za kus 206,40 Kč 
Odběr 500 kusů – cena za kus 201,80 Kč 
Odběr 1000 kusů – cena za kus 195,90 Kč 
Odběr 2000 kusů – cena za kus 190,70 Kč 
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Adventní kalendář Square 
-Rozměr 365 x 365 x 18 mm 
-Obsahuje 24 kusů čokolád Ritter Sport (mix nugátová, 
oříšky s nugátovým krémem, karamelová, s křupkami) 
-Váha náplně 192 g 
-Expirace 1.4.2017 
-Počet kusů v kartonu 25 
 
 

Minimální odběr 100 kusů – cena za kus 310,50 Kč 
Odběr 250 kusů – cena za kus 291,10 Kč 
Odběr 500 kusů – cena za kus 272,70 Kč 
Odběr 1000 kusů – cena za kus 265,90 Kč 
 
 
 

 
 
 

Adventní kalendář mini bar Sarotti 
-Rozměr 210 x 210 x 15 mm 
-Obsahuje 24 kusů čokolád značky Sarotti (mléčná, hořká, 
oříšková, gianduja 
-Váha náplně 103 g 
-Expirace 1.4.2017 
-Počet kusů v kartonu 50 
 

Minimální odběr 100 kusů – cena za kus 170,10 Kč 
Odběr 250 kusů – cena za kus 144,20 Kč 
Odběr 500 kusů – cena za kus 126,20 Kč 
Odběr 1000 kusů – cena za kus 120,10 Kč 
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Adventní kalendář Design 
-Rozměr 230 x 170 x 12 mm 
-Obsahuje 24 kusů čokolád značky Heidel (mléčná 
čokoláda s vyraženými vánočními motivy) 
-Váha náplně 50 g 
-Expirace 1.4.2017 
-Počet kusů v kartonu 50 
-Zadní strana bílá s výsekem stojánku 
 
 

Minimální odběr 100 kusů – cena za kus 121,30 Kč 
Odběr 250 kusů – cena za kus 98,20 Kč 
Odběr 500 kusů – cena za kus 83,20 Kč 
Odběr 1000 kusů – cena za kus 79,40 Kč 
Odběr 2000 kusů – cena za kus 75,50 Kč 
 
 
 

 
 
 

Adventní kalendář Design Wall 
-Rozměr 344 x 244 x 12 mm 
-Obsahuje 24 kusů čokolád značky Heidel (mléčná čokoláda 
s vyraženými vánočními motivy) 
-Váha náplně 50 g 
-Expirace 1.4.2017 
-Počet kusů v kartonu 25 
-Zadní strana bílá 
 

Minimální odběr 100 kusů – cena za kus 139,80 Kč 
Odběr 250 kusů – cena za kus 121,40 Kč 
Odběr 500 kusů – cena za kus 111,80 Kč 
Odběr 1000 kusů – cena za kus 102,90 Kč 
Odběr 2000 kusů – cena za kus 97,70 Kč  
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Adventní kalendář System 
-Rozměr 344 x 244 x 12mm 
-Obsahuje 24 kusů čokolád značky Heidel (mléčná 
čokoláda s vyraženými vánočními motivy) 
-Váha náplně 50 g 
-Expirace 1.4.2017 
-Počet kusů v kartonu 25 
-Zadní strana bílá  
-Na výběr tvar dům dárky, kulatý, auto nebo kamion 
 
 

Minimální odběr 100 kusů – cena za kus 141,20 Kč 
Odběr 250 kusů – cena za kus 124,10 Kč 
Odběr 500 kusů – cena za kus 112,80 Kč 
Odběr 1000 kusů – cena za kus 104,60 Kč 
Odběr 2000 kusů – cena za kus 99,10 Kč 
 
 
 

 
 
 

Adventní kalendář Premium Desk 
-Rozměr 220 x 155 x 12mm 
-Obsahuje 24 kusů čokolád značky Heidel (mléčná čokoláda 
s vyraženými vánočními motivy) 
-Váha náplně 50 g 
-Expirace 1.4.2017 
-Počet kusů v kartonu 50 
-Zadní strana plast bez potisku s papírovým stojánkem 
 

Minimální odběr 100 kusů – cena za kus 121,30 Kč 
Odběr 250 kusů – cena za kus 99,50 Kč 
Odběr 500 kusů – cena za kus 84,50 Kč 
Odběr 1000 kusů – cena za kus 79,90 Kč 
Odběr 2000 kusů – cena za kus 76,20 Kč  
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Adventní kalendář Classic Wall 
-Rozměr 345 x 244 x 10 mm 
-Obsahuje 24 kusů čokolád značky Friedel (mléčná 
čokoláda s vánočními motivy) 
-Váha náplně 70 g 
-Expirace 1.4.2017 
-Počet kusů v kartonu 25 
-Zadní strana bílá  
 
 

Minimální odběr 1000 kusů – cena za kus 117,30 Kč 
Odběr 2000 kusů – cena za kus 94,90 Kč 
Odběr 3000 kusů – cena za kus 88,90 Kč 
 
 

 
 
 

Adventní kalendář Mini Truffle 
-Rozměr 333 x 115 x 24 mm 
-Obsahuje 24 kusů mini pralinek mix druhů 
-Váha náplně 140 g 
-Expirace 27.2.2017 
-Počet kusů v kartonu 25 
-Zadní strana s výsekem stojánku 
 

Minimální odběr 100 kusů – cena za kus 332,30 Kč 
Odběr 200 kusů – cena za kus 311,90 Kč 
Odběr 500 kusů – cena za kus 284,20 Kč 
Odběr 1000 kusů – cena za kus 271,90 Kč 
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Box Greeting Ritter Sport 
-Rozměr 85 x 42 x 28 mm 
-Obsahuje 6 kusů čokolád značky Ritter Sport (mix mléčné, 
mandlové a s křupkami) 
-Váha náplně 30 g 
-Expirace 6 měsíců 
-Počet kusů v kartonu 100 
 
Minimální odběr 200 kusů – cena za kus 86,50 Kč 
Odběr 300 kusů – cena za kus 71,30 Kč 
Odběr 500 kusů – cena za kus 62,70 Kč 
Odběr 1000 kusů – cena za kus 58,20 Kč 
 
 

 
 
 

Box Present 
-Rozměr 80 x 80 x 80 mm 
-Na výběr 2 druhy náplní 
-Počet kusů v kartonu 72 
 

10 kusů čokolád Ritter Sport (mix nugát, oříšky v 
nugátu, s křupkami, karamel nebo jogurtový mix), cca 
80 g, expirace 6 měsíců 
Minimální odběr 144 kusů – cena za kus 127,60 Kč 
Odběr 216 kusů – cena za kus 108,20 Kč 
Odběr 360 kusů – cena za kus 99,90 Kč 
Odběr 504 kusů – cena za kus 94,90 Kč 
 
6 kusů ovocných bonbónů (mix barev), cca 100 g, 
expirace 24 měsíců 
Minimální odběr 144 kusů – cena za kus 101,70 Kč 
Odběr 216 kusů – cena za kus 84,30Kč 
Odběr 360 kusů – cena za kus 76,70 Kč 
Odběr 504 kusů – cena za kus  71,70 Kč 
 

 
 
 

Strana 9 

http://www.reklamni-cukrovinky.cz/
http://www.textilprofirmy.cz/
http://reklamnidary.cz/
http://www.papirovedary.cz/
http://www.expresdary.cz/
http://www.giftproduct.cz/societe-s-r-o


Děkujeme za Váš čas!  
 

S jakýmkoliv dotazem se na nás prosím neváhejte obrátit! 
 

Naše kontaktní údaje: 
Société s.r.o. 

Pod Labuťkou 1421/32 
180 00 Praha 8 

Email info@societe.cz 
Tel.č. 286 889 500, 777 137 726 
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