
Vianoce 



Ak túžite poďakovať 
obchodným partnerom, 

oceniť kolegov alebo prekvapiť 
Vašich hostí, u nás vždy nájdete 
vhodný darček. Ponúkame Vám 
ručne robené produkty z pravej 

čokolády priamo na mieru. 
Kontaktujte nás, pomôžeme a 

poradíme Vám s výberom 
najvhodnejšieho produktu.

Ako objednať?
- telefonicky
- e-mailom
- osobne

Platobné podmienky:
- platba hotovosťou, platobnou 

kartou pri prevzatí
- vopred bankovým prevodom

Dodacie podmienky:
- osobný odber

- doručenie kuriérom
 (len v zimnom období)

Pre viac informácii kontaktujte Vášho dodávateľa.



Nová kolekcia
 

Tohtoročná vianočná novinka, s tradičným slovenským ľudovým vzorom.

Bonboniéry s výberom praliniek a trufí v tmavej, 
mliečnej a bielej čokoláde s rôznymi plnkami.

Luxusná 9-kusová krabička
Hmotnosť cca 90 g

Cena:  

Luxusná 16-kusová krabička
Hmotnosť cca 160 g

Cena:  

Luxusná 36-kusová krabička
Hmotnosť cca 360 g

Cena: 

Luxusná 9-kusová krabička 
s výberom dražé
Hmotnosť cca 120 g  

Cena:   
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Bonboniéry s výberom praliniek a trufí v tmavej, 
mliečnej a bielej čokoláde s rôznymi plnkami

 balené v PVC krabičkách.

5-kusová krabička
Hmotnosť cca 50 g 

Cena:  

6-kusová krabička
Hmotnosť cca 60 g 

Cena:  

9-kusová krabička
Hmotnosť cca 90 g 

Cena:  
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Čokoládové lízatká
s vianočným motívom 

Hmotnosť cca 15 g
Cena:  

Čokoládová tabuľka
 balená v luxusnej krabičke

Hmotnosť cca 85 g 
Cena:  

Čokoládová tabuľka
 balená v celofáne

Hmotnosť cca 85 g 
Cena:  

Čokoládové CD
s vianočným motívom

Hmotnosť cca 55 g
Cena:  
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Čokoládová, nugátová 
alebo karamelová pomazánka

Hmotnosť cca 125 g
Cena:  

Čokoládové hrudky v hranatom tubuse
Cena:            /100 g*

Čokoládové dražé v hranatom tubuse
- lieskové oriešky, pražené mandle, káva

Cena:           /100 g*

Ovocie v čokoláde v hranatom tubuse
- kandizovaná pomarančová kôra, citrónová kôra,

 sušené slivky, čerešne, marhule
Cena:           /100 g*

* Možnosť variability hmotnosti, konzultujte cenovú ponuku pre rôzne hmotnosti.

Čokoládové hrudky v tubuse s plechovým uzáverom
Hmotnosť cca 150 g   Cena:  

Čokoládové dražé v tubuse s plechovým uzáverom
- pražené mandle, lieskové oriešky, káva

Hmotnosť cca 200 g   Cena:  

Ovocie v čokoláde v tubuse s plechovým uzáverom
- kandizovaná pomarančová kôra, citrónová kôra,

 sušené slivky, čerešne, marhule
Hmotnosť cca 180 g   Cena:  

150 g ◄

200 g ◄

130 g ◄

◄ Orientačná váha zobrazených produktov.
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Prírodná inšpirácia
 

Kolekcia produktov v neutrálnych tónoch zdobená prírodnou dekoráciou.

Bonboniéry s výberom praliniek a trufí v tmavej, 
mliečnej a bielej čokoláde s rôznymi plnkami.

Luxusná 
9-kusová krabička

Hmotnosť cca 90 g
Cena:    

Luxusná
16-kusová krabička

Hmotnosť cca 160 g
Cena:  

Luxusná 
25-kusová krabička

Hmotnosť cca 250 g
Cena:  

Luxusná
36-kusová krabička

Hmotnosť cca 360 g
Cena:  

5-kusová PVC krabička
Hmotnosť cca 50 g 

Cena:  

6-kusová PVC krabička
Hmotnosť cca 60 g 

Cena:  

9-kusová PVC krabička
Hmotnosť cca 90 g 

Cena:  
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Darčeková taška
  

Luxusná 16-kusová krabička 
s výberom praliniek a trufí

Hmotnosť cca 160 g

Tabuľková čokoláda 2 ks
Hmotnosť cca 50 g/ks

Čokoládové dražé 
podľa výberu

Hmotnosť cca 200 g

Cena:
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Ovocie v čokoláde v celofánovom sáčku
- sušené slivky, čerešne, marhule, 
kandizovaná pomarančová a citrónová kôra
Hmotnosť cca 100 g
Cena: 

Čokoládové dražé v celofánovom sáčku
- pražené mandle, káva, lieskové oriešky
Hmotnosť cca 100 g 
Cena: 

Čokoládové hrudky v celofánovom sáčku
Hmotnosť cca 100 g 
Cena: 

Čokoládové hrudky 
v hranatom tubuse

Cena:           /100 g*

Čokoládové dražé 
v hranatom tubuse

- lieskové oriešky, pražené mandle, káva
Cena:           /100 g*

Ovocie v čokoláde
 v hranatom tubuse

- kandizovaná pomarančová kôra, citrónová kôra,
 sušené slivky, čerešne, marhule

Cena:           /100 g*

* Možnosť variability hmotnosti, konzultujte cenovú ponuku pre rôzne hmotnosti.

100 g ◄

200 g ◄

130 g ◄

◄ Orientačná váha zobrazených produktov.
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Čokoládové stromčeky
posypané zmesou orechov balené v celofáne

(Tento produkt, nie je vhodné zasielať poštou.)

Hmotnosť cca 160 g 
Cena:  

Čokoládové hrudky v tubuse s plechovým uzáverom
Hmotnosť cca 150 g   
Cena:  

Čokoládové dražé v tubuse s plechovým uzáverom
- pražené mandle, lieskové oriešky, káva
Hmotnosť cca 200 g   
Cena:  

Ovocie v čokoláde v tubuse s plechovým uzáverom
- kandizovaná pomarančová kôra, citrónová kôra,
sušené slivky, čerešne, marhule
Hmotnosť cca 180 g   
Cena:  
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Tradičné Vianoce

Vianočný stromček a károvaná stuha charakterizujú túto kolekciu.

Tabuľkové čokolády 
Hmotnosť cca 50 g

Cena:  
 

Lámaná čokoláda
Hmotnosť cca 85 g

Cena:  

Čokoládové medianty
Hmotnosť cca 110 g

Cena:  
 

Hmotnosť cca 160 g
Cena:  
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Personalizácia produktov

Dobre vieme aké je pre Vás dôležité priamo propagovať Vašu značku, preto ponúkame potlač loga priamo 
na čokoládu (pralinky, lízatká, tabuľky, alebo CD). Ďalej ponúkame výrobu etikiet a polep obalov šitý 

na mieru. Navrhneme a dodáme Vám komplimentky, blahoželania a komplexne zladíme 
Vašu objednávku s corporate identity Vašej rmy. 
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DANY – svet čokolády, I.T. SERVIS s.r.o.,  
Nový Svet 52, 974 01 Banská Bystrica 

tel.: +421 48 416 36 74, fax: +421 48 416 13 55 
mobil: +421 903 707 184, +421 907 859 014

e-mail: itservis@itservis-bb.sk
www.dany-svetcokolady.sk




