Nabídkový list – Dezinfekční prostředek Anti-COVID
Společnost Tereos TTD, a.s. jako největší výrobce lihu v České republice, který slouží jako základní
surovina pro výrobu dezinfekčních prostředků, zahajuje v souladu se specifikací Ministerstva zdravotnictví ČR
a Světové zdravotnické organizace výrobu dezinfekčního prostředku Anti-COVID. Objem výroby a distribuce
bude definován výrobou pro státní priority.
Složení dezinfekčního prostředku Anti COVID:
 Ethylalkohol
 Peroxid vodíku
 Glycerol medicinální
 Demineralizovaná voda
Dovolujeme si Vám nabídnout dezinfekční prostředek Anti-COVID v balení:
(minimální odběr 20 litrů)




20 litrů – 999 litrů kanystr (vlastní)
1 000 litrů IBC kontejner (vlastní)
1 000 litrů IBC kontejner (vratný obal), záloha 5 700 Kč/ks

Obaly pro přepravu dezinfekčního prostředky musí vyhovovat požadavkům dohody ADR pro třídu 3,
obalová skupina II.
IBC kontejnery musí být vhodné pro skladování hořlavin s bodem vzplanutí pod 55 °C a pro použití v
provozech ohrožených výbuchem Zóny 1 a 2 pro skupinu výbušnosti IIB (antistatické vlastnosti dle ČSN
CLC/TR 60079-32-1).
Obal musí být označen značkou:
a IBC kontejnery certifikátem pro použití v provozech
ohrožených výbuchem Zóny 1 a 2 pro skupinu výbušnosti IIB.
Prodejní cena:
Balení
Kanystr 20 l – 999 l
kanystr
1 000 l IBC kontejner
1 000 l IBC kontejner

Cena Kč/1 ks bez DPH

Cena Kč/1 l bez DPH
70 Kč/1 l

50 000
50 000

50 Kč/1 l
50 Kč/1 l

Záloha vratný obal Kč/ks

5 700 Kč/1 ks

Prodej zboží zahájen dne: 23.3.2020
S platností od 2.4. 2020 přechází společnost Tereos TTD, a.s. pouze na bezhotovostní úhradu v případě
objednávek dezinfekčního prostředku AntiCOVID na objem menší než 1000 litrů.
V případě, že je Vaše objednávka menší než 1000 litrů, lze platit pouze bezhotovostně při odběru.
- výdejní doba: Pondělí - Pátek: 7 - 15 hod. (11 - 11,30 hod. přestávka)
- výdejní místo: Tereos TTD, a.s., Palackého nám. 1, 294 41 Dobrovice, výdejní místo je značeno
- kanystry - vlastní
- cena : 70 Kč/1 litr bez DPH, DPH 21 %, cena vč. DPH: 84,70 Kč/litr
- limit pro jednu platbu: 10 000 Kč (platbu lze zadat opakovaně do výše Vašeho denního limitu)
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V případě Vašeho zájmu o množství větší než 1000 litrů zašlete závaznou objednávku na email:
mkalinova@tereos.com, příp. volejte na tel. č.602 405 713.
Na základě Vaší závazné objednávky, Vám bude vystavena zálohová faktura, předpokladem pro vyskladnění
je úhrada zálohové faktury (tj. připsání částky na účet prodávajícího), po té Vám bude potvrzen termín
nakládky.
Dovolujeme si upozornit na to, že nabídka je objemově limitována, přednostně bude uspokojena poptávka
nemocnic, zdravotnických zařízení a potravinářských podniků.
Děkujeme a jsme s pozdravem

Martina Kalinová
Obchodní manažer
Tereos TTD, a.s.
Příloha: Bezpečnostní list
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