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Nabízíme právním subjektùm zhotovení dárkových lahví lihoviny dle vlastního výbìru, v souladu 
s právními pøedpisy ÈR (zadané lahve budou kolkovány a zhotoveny pod dozorem CÚ ÈR). 

Zhotovené lahve alkoholu mohou být urèeny jako reklamní, dárkový a upomínkový pøedmìt 
daného právního subjektu i jako jeho presentaèní materiál. 

Lahve lihoviny, nejsou urèeny k dalšímu prodeji.

Ovìøení platného povolení k provozování daòového skladu Sagras a.s. (podléhání kontrolní
èinnosti celních organù , stanovených zákonem), a tím i k provozování výše uvedené 

èinnosti lze ovìøit na: 
https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/spdInternet.aspx

Objednavatel (právní subjekt) mùže využít stávající produkce lihovin Sagras a.s. - 
- na objednané láhve si mùže nechat "pouze" vylepit "svoji" etiketu, která bude obsahovat 
jeho reálie dle jeho vlastního uvážení (firemní logo, znak, obrázek, upoutávku, fotografii, 
text atd.)  

K obsahu Varianty è. 1. si Objednavatel mùže objednat jiný, originální druh lahve (nabídku 
lze shlédnout na ). www.svetlahvi.cz

Objednavatel mùže požadovat jiný destilát, èi likér. Originální, "vlastní" lihovinu lze zhotovit 
Objednavateli "na míru" dle jeho vlastní dodané receptury, nebo receptury, která bude 
Objednavateli vytvoøená pouze speciálnì pro nìj, na zakázku, se závaznou garancí jeho 
vlastnictví této receptùry.  

Vybìr jedné s pøedešlých variant, popøípadì jejich propojených kombinací, ke které se 
vyberou další doplòky lahví - napø. peèetìní lahví vlastní peèetí, rùzné vázání rùznými 
peèetními šòùrami, provázky, nebo stuhami, doplnìní lahví o jutové tašky, papírové tašky 
vlastním potiskem, doplnìní lahví o další doplòky (pøilepení umìlých kvìtù na lahve 
(u bylinných likérù), ovìšení keramickými pøívìšky apod. dle zadání Objednavatele.)

Minimální objednávané množství je 100 ks lahví (500 ml, 750 ml, 1.000 ml) 
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