
Zestawy upominkowe





OFERTA SPECJALNA
Przy zamówieniu złożonym na minimum 10 zestawów minimum
30 dni przed świętami, otrzymają Państwo rabat w wysokości 5% 
ceny netto. Do ceny netto należy doliczyć 23% VAT.

Szanowni Państwo

Z przyjemnością zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą koszy 
prezentowych. Specjalizujemy się w tworzeniu wykwintnych zestawów 
upominkowych. Tworzymy niepowtarzalne kompozycje wyjątkowych 
trunków, specjałów i smakołyków.

W okresie świąt mamy przyjemność przedstawić Państwu nasze 
najnowsze propozycje koszy prezentowych. Pozostałe, standardowe 
zestawy z naszej oferty mogą Państwo zobaczyć na stronie internetowej 
www.kosze-prezentowe.com

Wszelkie pytania i zamówienia prosimy kierować telefonicznie lub 
drogą mailową:

SERVICE GROUP
ul. Zwierzyniecka 1 m 29, 00-719 Warszawa
Idea Bank: 43 1950 0001 2006 0055 0050 0001

tel. 502 927 401
e-mail: servicegroup@o2.pl 
www.kosze-prezentowe.com

Procedura zamówienia

W okresie świątecznym realizujemy zamówienia w wysokości minimum 
500 zł netto lub składające się z minimum 5 zestawów.

Poza okresem świątecznym realizujemy zamówienia w wysokości 
minium 1000 zł netto lub składające się z minimum 10 zestawów.

Zamówenie zostanie skierowane do realizacji gdy:

1. Zamawiający złoży zamówienie mailowo lub telefonicznie
2. Potwierdzimy przyjęcie zamówienia
3. Zamawiający (na podstawie faktury proforma) dokona przedpłaty i prześle mailem skan potwierdzenia.

Opłaty za dostawę

Opłata za dosawę jest wyliczana według cennika kurierskiego. Wszystkie zestawy sa pakowane w kartony 
przewozowe i dokładnie zabezpieczane na czas transportu.

Na terenie Warszawy i okolic dostawa GRATIS!

Zasady i terminy realizacji zamówień

- Termin realizacji zamówień jest uzależniony od wielkości i miejsca dostawy i trwa zwykle 4-5 dni roboczych. 
W okresie przedświątecznym termin może ulec zmianie i wymaga indywidualnego uzgodnienia
- Zastrzegamy sobie możliwość wymiany poszczególnych artykułów w przypadku ich niedostępności u 
producenta
- Wysyłka odbywa się na koszt Zamawiającego według cennika kurierskiego
- Dostawy są realizowane po przesłaniu przez Zamawiającego wpłaty 100% wartości faktury proforma (cena 
brutto) 
- W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminów i warunków zamówienia, może nastąpić jego 
anulowanie w trybie natychmiastowym.

Jak zamawiać?

Zamówienia należy kierować telefonicznie na numer 502 927 401 lub mailowo 
na adres servicegroup@o2.pl
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Zestaw 1

Zestaw 2

Wino hiszpańskie czerwone wytawne 750 ml "Montelciego Reserva"
Wino hiszpańskie czerwone wytrawne 750 ml "Montelciego Crianza"

Zestaw 3

Trufle belgijskie w białej czekoladzie 145 g „Belgian”
Praliny belgijskie w ozdobnym opakowaniu 125 g „Hamlet”
Czekolada włoska z orzechami włoskimi i miodem 100 g „Heidi”
Konfitura z figi
Landrynki w eleganckiej puszce 200 g „Cavendish & Harvey”
Czekoladki mleczne monety 100 g „Hamlet”

97 netto

72 netto

97 netto
4

Wino czerwone 0,7L półwytrawne ,, Bronzeo" Włochy
Herbata czarna w puszce ,, Da Alesandro"
Pierniki lub ciasteczka korzenne w puszce ,, Da Alesandro"



Zestaw 4

Czekoladki z nadzieniem lindor 100 g „Lindt”
Czekoladki mleczne monety 100 g „Hamlet”
Batoniki czekoladowe z orzechami 91 g „Duplo”
Baton marcepanowy w czekoladzie 50 g „Lindt”
Mini czekoladki w dziewięciu smakach 9x16 g „Ritter sport”
Landrynki w eleganckiej puszce 200 g „Cavendish & Harvey”
Gumy wieloowocowe Mamba
Owoce w puszcze ananas lub liczi 567 g

Zestaw 5

Wino hiszpańskie czerwone wytrawne 750 ml
„Montelciego Crianza”
Kawa rozpuszczalna 100 g „Dawidoff”
Figi w czekoladzie nadziewane marcepanem ,, Exellent''

105 netto

106 netto
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Zestaw 6

Czekoladki o smaku pomarańczowym z kawałkami chrupiącego 
karmelu ,,Daim''
Belgijskie toffi z nadzieniem czekoladowym 130 g „Cavendish & Harvey”

Czekoladki mleczne monety 100 g „Hamlet”
Herbata w eleganckiej puszce „Chelton”
Wódka japońska sake 300 ml

Zestaw 7

106 netto

6

Czekoladki o smaku pomarańczowym z chrupiącym karmelem ,,Daim''
Herbata w eleganckiej puszce „Chelton”
Kawa rozpuszczalna milcano kronung w puszcze 95 g „Jacobs”
Świeże figi w lekkim syropie 410 g „Baldjis”
Tuńczyk w oleju w puszcze 80 g „Calvo”
Oliwa z oliwek extra virgin 89 ml „Goya”
Rydze marynowane 280 g „Leśne skarby”
Oliwki z nadzieniem w puszce 125 g „Prestige”

115 netto



Zestaw 8

Praliny belgijskie w ozdobnym opakowaniu 125 g „Hamlet”
Baton marcepanowy w czekoladzie 100 g „Lindt”
Czekoladki z nadzieniem lindor 100 g „Lindt”
Czekoladki mleczne monety 100 g „Hamlet”
Kawa rozpuszczalna 100 g „Dawidoff”

Zestaw 9

129 netto

7

Wino czerwone „da alesandro” 0,7 L  
Kawa mielona w puszce „da alesandro” 125 g
Herbata premium quality „da alesandro” 50 g 
Pierniki korzenne świateczne w puszce „da alesandro”
Torcik wedlowski 250 g 
Czekoladki „Merci” 250 g
Śliwka w czekoladzie 200 g 

118 netto cena promocyjna



Zestaw 10

Zestaw 11

8

Trufle belgijskie z orzechami 200 g „Belgian”
Czekoladki z nadzieniem lindor 100 g „Lindt”
Praliny belgijskie w ozdobnym opakowaniu 125 g „Hamlet”
Szwajcarska mleczna czekolada z bakaliami 100 g „Toblerone”
Czekoladki mleczne monety 100 g „Hamlet”
Landrynki w eleganckiej puszce 200 g „Cavendish & Harvey”
Kawa rozpuszczalna 100g „Dawidoff”

134 netto

Praliny belgijskie w ozdobnym opakowaniu 125 g „Hamlet”
Włoska czekolada z migdałami i pistacjami 100 g „Heidi”
Migdały w białej czekoladzie z cynamonem 100 g „Doti”
Kawa rozpuszczalna 100 g „Dawidoff”
Wino hiszpańskie czerwone wytrawne 750 ml „Montelciego Crianza”

131 netto



Zestaw 12

Zestaw 13

Praliny belgijskie w ozdobnym opakowaniu 125 g „Hamlet”
Cukierki czekoladowe z nadzieniem brandy i rum 150 g „Fazer”
Czekoladki o smaku pomarańczowym z chrupiącym karmelem ,,Daim''
Herbata w eleganckiej puszce „Chelton”
Whisky 500 ml „Grand’s”

143 netto
 

9

Praliny belgijskie w ozdobnym opakowaniu 125 g „Hamlet”
Czekoladki miętowe 200 g „Nestle”
Owoce lichi w zalewie 567 g
Salami dojrzewające 250 g „Salchichon Montana”
Oliwa z oliwek extra virgin 89 ml „Goya”
Kawa rozpuszczalna czarna,, Chelton" 100g,                                                                                                                                                 
Herbata czarna w Puszce ,,Chelton"

141 netto



10

Kawa rozpuszczalna 100 g „Dawidoff”
Herbata w metalowej puszce 100 g „Ahmad Tea”
Migdały w białej czekoladzie z cynamonem 100 g „Doti”
Wino hiszpańskie czerwone wytrawne 750 ml „Montelciego Reserve”

147 netto

Zestaw 15

Zestaw 14

Herbata liściasta „Chelton” w  eleganckiej puszce
Kawa rozpuszczalna, „Davidoff ” 100 g
Syrop z lesnych Jeżyn 300 ml
Kiełbasa podsuszana klasy premium, w eleganckiej puszce „Stara 
wędzarnia” 330 g
Praliny „Ferrero roche” 100 g
Praliny „Lindor ” 100 g
Figi w czekoladzie „Dotti” 100 g

146 netto
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Zestaw 16

Praliny belgijskie w ozdobnym opakowaniu 125 g „Hamlet”
Daktyle w czekoladzie 100 g „Doti”
Figi w czekoladzie 100 g „Doti”
Szwajcarska mleczna czekolada z bakaliami 100 g „Toblerone”
Kawa rozpuszczalna 100 g „Dawidoff”
Wódka 500 ml „Stock”

Zestaw 17

Migdały w białej czekoladzie z cynamonem 100 g „Doti”
Figi w czekoladzie nadziewane marcepanem ,, Exellent''
Świeże figi w lekkim syropie 410 g „Baldjis”
Miód spadziowy 100% ze spadzi liściastej 450g
Likier 500 ml „Sheridan’s”

148 netto

157 netto
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Zestaw 18

Cukierki czekoladowe z nadzieniem brandy i rum 150 g „Fazer”
Czekoladki miętowe 200 g „Nestle”
Włoska czekolada z migdałami i pistacjami 100 g „Heidi”
Salami dojrzewające 250 g „Salchichon Montana”
Herbata w metalowej puszce 100g „Ahmad Tea”
Kawa rozpuszczalna milcano kronung w puszcze 95 g „Jacobs”
Whisky 500 ml „Grand’s”

Zestaw 19

Trufle belgijskie w białej czekoladzie 145 g „Belgian”
Figi w czekoladzie, nadziewane marcepanem ,, Exellent''
Kawa rozpuszczalna 100 g „Dawidoff”
Herbata w eleganckiej puszce „Chelton”
Likier 500 ml „Sheridan’s”

164 netto

169 netto

  

  



Zestaw 20

Zestaw 21

Wino czerwone włoskie „Byzantium” lub „Masi” 750 ml
Kabanosy premium w eleganckiej puszce „Stara wedzarnia”
Konfitura poziomkowa 320 g
Powidła czarny bez z jabłkiem 320 g
Miód premium z leśnych kwiatów 500 g
Figi w czekoladzie nadziewane marcepanem „Excellent”
Migdały w czekoladzie 100 g

179 netto
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Trufle belgijskie z orzechami 200 g „Belgian”
Cukierki czekoladowe z nadzieniem brandy i rum 150 g „Fazer”
Migdały w białej czekoladzie z cynamonem 100 g „Doti”
Agrest w czekoladzie 100 g „Doti”
Landrynki w eleganckiej puszce 200 g „Cavendish & Harvey”
Whisky 500 ml „Chivas Regal”

175 netto
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Bombonierka z pralinkami w metalowej puszcze 280 g „Jacobsen”
Czekoladki o smaku pomarańczowym z chrupiącym karmelem ,,Daim''
Mini czekoladki w dziewięciu smakach 9x16 g „Ritter sport”
Świeże figi w lekkim syropie 410 g „Baldjis”
Kawa rozpuszczalna w metalowej puszce 96 g „Jacobs”
Herbata w metalowej puszce 100 g „Ahmad Tea”
Salami dojrzewające 250g „Salchichon Montana”
Oliwa z oliwek extra vergine 250 ml „Basso”
Wódka najwyższej klasy premium 700 ml „Orkisz”
Małże marynowane 200 g „Dal Mare”

317 netto

Zestaw 23

Zestaw 22
Trufle belgijskie z orzechami 200 g „Belgian”
Praliny belgijskie 125 g „Hamlet”
Czekoladki mleczne monety 100 g „Hamlet”
Miód spadziowy 100% ze spadzi liściastej 450 g
Konfitury z pomarańczy 210 g
Rydze marynowane 280 g „Leśne skarby”
Oliwki z nadzieniem w puszce 125 g „Prestige”
Małże marynowane 200 g „Dal Mare”
Tuńczyk w oleju 3x52 g „Calvo”
Oliwa z oliwek extra vergine 250 ml „Basso”
Salami dojrzewające 250 g „Salchichon Montana”
Miód pitny 0,7 l „Kurpiowski” lub wino włoskie czerwone wytrawne 700 ml „Byzantium”

248 netto
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Zestaw 25

Zestaw 24
Bombonierka z pralinkami w metalowej puszcze 280 g „Jacobsen”
Włoska czekolada z migdałami i pistacjami 100 g „Heidi”
Szwajcarska mleczna czekolada z bakaliami 100 g „Toblerone”
Baton marcepan 50 g „Lindt”
Kawa rozpuszczalna 100 g „Dawidoff”
Herbata w eleganckiej puszce „Chelton”
Owoce lichi w zalewie 567 g
Oliwa z oliwek extra vergine 250 ml „Basso”
Salami dojrzewające 250 g „Salchichon Montana”
Whisky 700 ml „Jack Daniel’s” 321 netto

Orginalny Champagne ,,Brut" 0,7l
Pralinki w trzech smakach ,, Ferrero Roche"
Czekoladki nadziewane likierem i wiśnią ,, Ferrero Roche"
Belgijska Czekolada z bakaliami 300g. ,,Lindt" 
Mini czekoladki o smaku pomarańczy z kawałkami karmelu ,,Daim"
Herbata czarna liściasta w metalowej puszce ,, Chelton"
Kawa rozpuszczalna ,,Dawidoff" 100g
Miód z kwiatów leśnych 450g.
Oryginalny kawior królewski z pstrąga w puszce
Oliwki nadziewane serem plesniowym
Oliwa z oliwek extra virgin 250ml
Grzyby marynowane podgrzybki
Kapary Marynowane
Ser gorgonzola z gruszką lub figą 100g

449 netto
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Zestaw 26

614 netto

Wódka premium „Bieługa” 700 ml
Whisky single malt „Singellton” 700 ml
Zamienniki alkoholi na życzenie „Jack Daniels ” lub Champagne „Veuve Pelletier” 700 ml

Praliny „Hamlet” 250 g
Czekolada z bakaliami „Lindt” 300 g
Herbata w eleganckiej kasetce klasy premium „Ahmad tea”
Kawa rozpuszczalna „Davidoff ” 100 g
Figi w czekoladzie nadziewane marcepanem „Exellent” 25 szt
Daktyle w czekoladzie „Doti” 100 g
Orzechy laskowe w czekoladzie straciatella „Doti” 100 g
Grzyby Marynowane 280 g
Konfitura z figi 360 g



www.kosze-prezentowe.com

Service Group
tel. 502 927 401
email: servicegroup@o2.pl


