UHELNÉ SKLADY

Mohelnice • Zábřeh • Svitavy • Šumperk
Litovel • Uničov • Moravská Třebová
KOSTKA

ZÁSOBA UHLÍ JE NEJLEPŠÍ
ZBRAŇ PROTI ENERGETICKÉ
DRAHOTĚ

40–100 mm

Ledvice - Bílina

489 Kč/q

Vážení zákazníci, věnujte prosím pozornost mimořádnému oznámení. Ceny energií raketově rostou. Mnoho
obchodníků s elektřinou či plynem zkrachovalo, protože
neměli levnou energii dopředu zajištěnou. Velká část domácností si však nárůst cen o desítky procent nemůže
dovolit a bylo jasné, že se dříve či později vrátí k nejlevnějšímu zdroji tepla - hnědému uhlí.
Aby bylo možné pokrýt zvýšenou spotřebu, v prosinci
2021 jsem na dolech smluvně zajistil kvalitní uhlí, které
nyní nabízím za pevnou cenu garantovanou pro všechny
objednávky přijaté do 10. února 2022.
Zajistěte si ihned dostatečnou zásobu uhlí. Nejspolehlivější fixace ceny tepla je plný sklep.

Herkules - Komořany

379 Kč/q

OŘECH 1

20–40 mm

Ledvice - Bílina

479 Kč/q

•
•
•
•
•

369 Kč/q

10–25 mm

Ledvice - Bílina

469 Kč/q

Herkules - Komořany

359 Kč/q

2 – 7˝

529 Kč/q

ČERNÉ UHLÍ

25–60 mm

Pro objednávky přijaté do 10. února 2022 osobně garantuji:

Herkules - Komořany

OŘECH 2

BRIKETY NĚMECKO

dodání paliva za výhodné ceny uvedené na tomto letáku
úklid pásem zdarma pro všechny objednávky
objednávka do 40 q – pás zdarma + doprava za polovinu
objednávka nad 40 q – pás zdarma + doprava zdarma
objednávka nad 60 q – Spálíte doma hodně uhlí? Nebo jste škola,
školka, hotel, úřad, firma nebo spolek? Potřebujete nakoupit na fakturu, vypisujete výběrové řízení? Pak neváhejte a volejte, osobně
Vám udělám nabídku pouze a jenom pro Vás.
Další výhody nákupu u Havelky:
• platba hotově i platební kartou u řidiče; na přání můžete platit předem zálohovou fakturou (zaplacené
palivo může převzít soused nebo známý)
• termín dodání domluvíme předem; řidič zavolá, až bude vyjíždět

Váš uhlíř Jiří Havelka

602 489 489

850 Kč/q
ETP pro parní lokomotivy a KOKS
- aktuální cena na dotaz -

KOTLOVÁ SMĚS

10–80 mm

369 Kč/q

VOLEJTE
Po-Pá 7.30-16.00 hod.

nebo pište na e-mail: havelka@havelka.cz

