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Tento "nástin" výpoètu by mìl jednotlivému Zájemci o naši službu orientaènì pøiblížit pøedpokládanou 
cenu objednávané lahve se zvoleným obsahem lihového nápoje.  Svým výpoètem, si tak Zájemce mùže 

udìlat svoji orientaèní pøedstavu o finanèní nákladovosti zhotovení jeho objednávky. 

1. Kontrolní evidenèní páska:
 

2. Láhev:

3. Uzávìr:

4. Etiketa:

5. Daò z alkoholu:

6. Cena alkoholu:

7. Alkoholové pøímìsi:

8. Ostatní materiálové náklady:

9. Ostatní pracovní náklady:

10. DPH - 21%   

 

Ceny lahví nejsou stabilní. Ceny lahví jsou ovlivòovány jejich aktuálním dostupném 
množstvím na našem trhu (pøi jejich málé prodejnosti jejich cena postupnì klesá). 
Lahve jsou z vìtší èástí k nám dováženy z okolních státù EU. Katalog lahví vèetnì jejich 
cen je na www.svetlahvi.cz.

Je dán typem zvolené lahve (obyèejný korek, kombinace døevo - korek, plechový uzávìr
                                                  kombinace døevo - plast)

Cena je dáná barevností etikety, požadovaným tvarem (napø. speciálnì "vysekávaným"),  
kombinací bìžné barvy s barvou kovu (zlato, støíbro a pod.), popøípadì doplnìní všeho
ražbou (vytváøení plastického reliéfu na etiketì atd.).

Spotøební daò z alkoholu je stanovena na , tzn. že za každých
10% alkoholu v 1 litru nápoje se platí 28,50 Kè .

285,- Kè/1litr 100% alkoholu
(napø. 0,5 litr 40% alkoholu je zdanìn 57,- Kè)

- kuléry, esence, pøíchuti - cena je uvedena na 1 litr zhotovovaného likéru.

- keramické pøívìsky ...
- pøívìšky s vizitkou. papírové visaèky, jmenovky ...
. tašky s textilie. papírové tašky, dárkové krabice ...
- peèetì, peèetidlo, peèetní stuhy a provázky ...
- kartony k zabalení ....

Zavislé od pracnosti a množství vybraných komponentù, které budou tvoøit výsledný, 
požadovaný produkt.

Cena za tuto položku 
dle individuálních požadavkù.

Výše uvedené propoèty nákladovosti mohou být pouze orientaèním "vodítkem" pro pøípadného Zájemce, tak aby si mohl 
udìlat svoji osobní orientaèní pøedstavu o možné cenì a finanèní hodnotì, jím zamýšleného produktu. 

Pøedpokládáme, že na základì osobního jednání dojde k ujasnìní individuálních požadavkù Zájemce  a jejich  
zkonkrétizováním se vytvoøí základ pro stanovení skuteèné pøedbìžné individuální kalkulace.

- podle množství požadovaného alkoholu ve zhotovovaném nápoji.

0,50 Kè

9,00 - 150,00 Kè

2,50 - 20,0 Kè 

6,00 - 30,00 Kè

 

28,- Kè/lt 100%

2,00 - 20,00 Kè 

10,00 - 50,00 Kè

 

(kolek) vydává Celní správa ÈR, pouze akreditovaným subjektùm.
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