CENÍK ZDOBENÝCH SVÍCÍ
Níže uvádíme základní ceny podle velikosti svící. Podle náročnosti motivu na přání se může cena zvýšit.
Je-li na svíci text, pak platí následující přirážka:
2 velké zlaté číslice
+ 15,- Kč k ceně svíce
1 jméno + datum
+ 30,- Kč k ceně svíce
+ každé další jméno či slovo nápisu (cca 5-8 písmen)
+ 15,- Kč k ceně svíce
VELIKOST v mm

CENA v Kč
standardní motivy

malé:
50/100
40/150

155,175,-

střední:
50/170
60/150

220,260,-

vysoké:
40/250 (křestní)
50/210
50/250
50/300
60/220
60/250
60/300
70/250 (svatební)
70/300
80/250
80/300

305,315,365,380,405,455,480,540,660,625,790,-

kouličky:
60 mm
80 mm

120,195,-

tenké křestní:
24/360
30/390

160,185,-

velikonoční paškály:
60/400 mm (1 kg)
60/800 mm (2 kg)
70/810 mm (3 kg)
80/900 mm (4 kg)
100/950mm (7kg)

bílé:
bez hřebů
460,660,840,1.070,1.550,-

dřevěný vázaný růženec

120,-

s hřeby
555,755,940,1.175,1.670,-

se včelím voskem (40%):
bez hřebů
s hřeby
550,645,840,935,1.090,1.190,1.380,1.485,2.140,2.260,-

(u 1 - 2 kusů balné a poštovné při platbě předem je 50,- Kč)

Prosíme, abyste při objednávce e-mailem uváděli
- fakturační údaje a poštovní adresu, stojíte-li o zaslání poštou,
- jestli budete platit předem na účet nebo dobírkou (případně hotově při osobním vyzvednutí),
- termín, do něhož má být svíce nejpozději doručena
Děkujeme!
Některé velikosti svící máme kromě bílých také krémové.
Barvu zdobení si můžete určit podle katalogu nebo s námi domluvit, stejně i text nebo jiný motiv.
K ceně poštovného se přičítá balné (od 50,- Kč u menších balíčků). Ceny poštovného jsou podle ceníku České
pošty: nejčastěji posíláme doporučeně, jako cenný balík s dobírkou, jako balík do ruky pouze když zásilka
spěchá (zde je cena poštovného vždy asi o 50,- Kč vyšší).
Objednávky přijímáme e-mailem:
dacice@karmelitky.cz (Předmět: svíce),
případně po telefonické domluvě (384 420 308, m: 603 312 858).
Věříme, že v blízké době vám objednávání svící usnadní připravovaný objednávkový systém.

Zakoupením našich svící podporujete náš klášter. Děkujeme!
Dílna bosých karmelitek v Dačících

