
Herbata z kwiatu dzikiego czarnego bzu z czereśnią BIO 80 g 15,00 zł

Herbata z kwiatu czarnego bzu „Moc Dzikiej Natury” BIO 80 g 15,00 zł

Herbata malinowa „Malinowa Fantazja” BIO 80 g 15,00 zł

Herbata malina i czereśnia z pestką BIO 80 g 15,00 zł

Herbata owocowa „Owocowy Raj” BIO 80 g 15,00 zł

Herbaty

Jabłka suszone BIO 50 g 5,50 zł

Jabłka suszone BIO 100 g 8,50 zł

Jabłka suszone BIO 1000 g 70,00 zł

Maliny suszone BIO 100 g 20,00 zł

Czereśnie suszone BIO bez pestki 100 g 18,00 zł

Porzeczka Suszona BIO 100 g 7,00 zł

Aronia Suszona BIO 100 g 7,00 zł

Śliwki suszone BIO bez pestki 100 g 8,00 zł

Gruszki suszone BIO 100 g 8,00 zł

Jabłka, gruszki, śliwki suszone BIO 100 g 8,50 zł

Czereśnia z pestką BIO luzem 80,00 zł/kg

Gruszka suszona BIO luzem 60,00 zł/kg

Śliwka suszona BIO luzem 60,00 zł/kg

Suszone owoce

Cennik
produktów
ważny od 01 grudnia 2019 r.

do 31 maja 2020 r.



Herbata różana z ziołami 80 g 15,00 zł

Sok jabłko-buraczek (worek z kranikiem + karton) 3 l 28,00 zł

Produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych

Warunki zamówienia

Zamówienie z wyszczególnieniem nazw produktów i ich pojemności oraz podaniem 
danych teleadresowych (imię i nazwisko zamawiającego/nawa firmy, adres, numer 
telefonu, e-mail) prosimy wysłać na adres e-mail: biuro@ecosusz.pl
Po otrzymaniu zwrotnego maila z potwierdzeniem dostępności towaru prosimy doko-
nać wpłaty (wraz z kwotą należną za przesyłkę kurierską w cenie 20 zł) na konto mbank: 
92114020040000320277802244

Zamówienie można także złożyć telefonicznie pod numerem telefonu +48 791017002.

Przy zamówieniu powyżej 300 zł koszt wysyłki wynosi 0 zł.

Zamówienie zostanie przesłane po otrzymaniu wpłaty na konto w ciągu 2-3 dni robo-
czych. Możliwe jest także przesłanie skanu potwierdzającego dokonanie wpłaty na 
konto, wówczas wysyłka nastąpi natychmiast po otrzymaniu skanu.

Firma Vita Natura EcoSusz wystawia faktury VAT, przy składaniu zamówienia prosimy 
o zaznaczenie takiej potrzeby.

W przypadku zamówień hurtowych prosimy o kontakt mailowy w celu otrzymania sto-
sownego cennika.

Klient ma prawo zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty odbioru, bez podania przyczy-
ny na wskazany poniżej adres.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

Zdjęcia i opisy produktów dostępne są na stronie internetowej www.ecosusz.pl

Produkty suszone BIO: link
Herbaty BIO: link

Produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych: link

Vita Natura EcoSusz Jolanta Chlebek
Wandalin 129, 24-300 Opole Lubelskie
tel. +48 791017002 lub +48 790236506

e-mail: biuro@ecosusz.pl  |  www.ecosusz.pl

https://ecosusz.pl
https://ecosusz.pl/nasza-oferta/produkty-suszone-bio
https://ecosusz.pl/nasza-oferta/herbaty-bio
https://ecosusz.pl/nasza-oferta/inne-produkty

