
Doprava uhlí, volně ložených briket, štěrků a písků - 25 Kč/km vč. DPH, skládání uhlí pásem - 99 Kč/dodávka, nebo dle podmínek akce.

602 489 489 VOLEJTE 
Po-Pá 7.30-16.00 hod. 

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

Vykupujeme železný šrot a staré autobaterie • Přistavujeme kontejnery na komunální odpad a suť

UHELNÉ SKLADY CHVALETICEKOSTKA 40–100 mm

Ledvice - Bílina
389 Kč/q

Herkules - Komořany
329 Kč/q

OŘECH 1 20–40 mm

Ledvice - Bílina
369 Kč/q

Herkules - Komořany
329 Kč/q

OŘECH 2 10–25 mm

Ledvice - Bílina
349 Kč/q

Herkules - Komořany
319 Kč/q

BRIKETY NĚMECKO

449 Kč/q

2,5 – 7˝

ČERNÉ UHLÍ

549 Kč/q

25–60 mm

KOTLOVÁ SMĚS

324 Kč/q

10–80 mm

Vážení zákazníci,
jarní slevy uhlí jsou tady. Právě teď je nejvýhodněj-
ší doba k nákupu, protože uhlí je nejlevnější v roce, 
suché a čerstvé. 

ZÁKAZNÍKŮM, KTEŘÍ OBJEDNAJÍ PALIVO  
V AKCI DO 30. 4. 2019, FIRMA HAVELKA POSKYTNE:
• jarní slevu uhlí spojenou se zárukou nejlepší ceny
• 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? 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
• termín dodání domluvíme předem, řidič Vám také zavolá,  

až bude vyjíždět
• vysoká kvalita paliva, které nakládáme přímo z vagónu;  

podívejte se prosím na „Příběh uhlí“ na www.havelka.cz.

                                                            Jiří Havelka

KAČÍREK praný 16 –32 mm ŠTĚRK 4–8 mm ŠTĚRK 16–32 mm

65 Kč/q 69 Kč/q 59 Kč/q

PÍSEK betonářský 0–4 mm PÍSEK křemičitý 0,1–0,63 mmPÍSEK maltový 0–4 mm

34 Kč/q 39 Kč/q 79 Kč/q


