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VAT 

Prezenty firmowe są formą budowania świadomości naszej 

marki, innymi słowy - reklamy. Wydatki na reklamę podlegają 

odliczeniu VAT w wysokości 100%. 

 

Koszt podatkowy 

Zakup prezentów dla pracowników można potraktować jako 

wydatek, którego celem jest motywacja pracowników, tym 

samym wydatek wpływający pośrednio na przyszłe przychody 

naszej firmy, a zatem taki, który można uznać za koszt 

podatkowy. 

Dodatkowe zalety prezentów 
firmowych od Poczty Kwiatowej

Chcesz podziękować ważnemu wspólnikowi za współpracę? 

A może doszło do sytuacji, w której etykieta biznesu wymaga 

od Ciebie szybkiego doboru podarunku dla kontrahenta? 

Interesuje Cię reklama własnego produktu dołączana do 

bukietów kwiatów? Szukasz prezentów dla pracowników? 

Święta Bożego Narodzenia należą bez wątpienia do 

najpiękniejszych w naszym kraju. Ale też do wymagających 

organizacyjnie. Sieć Poczta Kwiatowa® oferuje pełną obsługę 

firm w zakresie wysyłki kwiatów oraz prezentów zarówno na 

terenie kraju jak i za granicą.

Co w tym roku?
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Miękkie, słodkie i śnieżnobiałe pianki, do tego czekoladowe draże - smakołyki, którym nie oprze się nikt! Ale przede wszystkim w podarunku obdarowana osoba znajdzie przysmak 

samego, św. Mikołaja - uwielbiane kruche ciasteczka. Koszyk Mikołaja to doskonały prezent zarówno na mikołajki jak i pod choinkę. 

Podaruj swojemu smykowi wyjątkowy podarunek.

Koszyk Mikołaja

str. 6

1

·  Ciastka w puszce 400 g
·  Pianki 150 g
·  Draże czekoladowe Hamlet 70 g
·  Koszyk wiklinowy

Kod produktu: 8400228

10szt. 25szt.

68,61
netto

-10%

64,80
netto

60,98
netto

76,23
netto

-15% -20%

5szt.1szt.

* ceny obowiązują przy dostawie do jednego punktu
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Wszystkie dzieci uwielbiają dostawać prezenty tak samo jak słodycze. Szczególnie w Mikołajki są radosne, bo to wyjątkowe święto jest przede wszystkim dla dzieci.

Dlatego też Poczta Kwiatowa® stworzyła oryginalny podarunek - Prezent w świątecznej skarpecie. Maluchy w filcowej skarpecie znajdą słodkie żelki, pyszne ciastka, wyśmienite 

czekoladki, mięciutkie pianki i cukrowe laski. Taki zestaw z pewnością ucieszy każde dziecko! Zestaw ten będzie doskonałym podarunkiem nie tylko na Mikołajki, ale także na Boże 

Narodzenie.

str. 6

2

* ceny obowiązują przy dostawie do jednego punktu

10szt. 25szt.

68,61
netto

-10%

64,80
netto

60,98
netto

76,23
netto

-15% -20%

5szt.

Prezent w świątecznej skarpecie
·  Skarpeta filcowa
·  Pianki 150 g
·  Żelki Haribo 200 g
·  Cukierki Schoiko - Bons 125 g
·  Ciasteczka Oreo 176 g
·  Cukrowa laska x2
·  Jajko niespodzianka 20 g

Kod produktu: 8400311

1szt.
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Kawa, czy herbata u Tiffaniego? Żaden dylemat: w koszyku obdarowana osoba znajdzie zarówno brytyjską herbatę Earl Grey, jak i czarną, mieloną kawę espresso. Naturalnie w 

prezencie nie brakuje przekąsek - szeroki wybór pralin, klasyczny torcik wedlowski oraz kruche ciastka pozwolą na urządzenie podwieczorku ze smakiem. Podaruj bliskim luksus, 

podaruj prezent z pralinami. Promienny uśmiech na twarzy osoby obdarowanej to gwarancja naszej firmy.

Koszyk u Tiffaniego
3 Kod produktu: 8400174 

·  Pralinki Tiffy 340 g
·  Herbata ekspresowa Knightsbridge 50 torebek
·  Kawa espresso 250 g
·  Ciastka jagodowe w puszce 150 g
·  Torcik wedlowski 250 g
·  Toffi czekoladowo-maślane 150 g
·  Praliny Excelcium 200 g
·  Czekoladki Cupido 125 g
·  Koszyk wiklinowy

* ceny obowiązują przy dostawie do jednego punktu

10szt. 25szt.

136,52
netto

-10%

128,94
netto

121,35
netto

151,69
netto

-15% -20%

5szt.1szt.
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Doskonały prezent na specjalne okazje. Kosz Firmowy od Poczty Kwiatowej® to zestaw starannie wyselekcjonowanych produktów cenionych marek, połączonych w unikatowy, 

estetyczny sposób. W koszu między innymi: wyborny kokos w czekoladzie, belgijskie muszelki, truskawkowe dropsy, imbirowe ciastka, kawa oraz herbata. Nasz zestaw sprawdzi się 

jako podarunek o charakterze biznesowym, ale także jako upominek bez okazji, wysłany just for przyniesie ogromny ładunek pozytywnych emocji.

Kosz firmowy

str. 6

4

·  Ciastka imbirowe 150 g
·  Czekoladki Belgian Seashells 195 g
·  Czekolada rozpuszczalna Tresor 250 g
·  Cukierki truskawkowe 175 g
·  Chipsy karmelowe 125 g
·  Kawa Lavazza 250 g
·  Kokos w czekoladzie Turon 200 g
·  Herbata w puszce English breakfast 100 g
·  Praliny 200 g
·  Koszyk wiklinowy

Kod produktu: 8400147

* ceny obowiązują przy dostawie do jednego punktu

10szt. 25szt.

129,59
netto

-10%

122,39
netto

115,19
netto

143,99
netto

-15% -20%

5szt.1szt.
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Szukasz oryginalnego prezentu dla Twojego mężczyzny? Z tym prezentem on poczuje się, jakby grał w filmie obok Marlona Brando! Wykwintny Napoleon, ręcznie wykonane praliny, 

włoska kawa, czekolada z drobinkami złota... podaruj mu luksus, o jakim marzy każdy mężczyzna, a Poczta Kwiatowa® dostarczy go w Twoim imieniu w wybrane miejsce i o danej 

porze.

Zestaw Napoleona
5

·  Napoleon Courriere 0,7 l
·  Belgijskie praliny A. Blikle 40 g
·  Kawa mielona 250 g lub Lavazza Qualita Rossa 250 g
·  Czekolada z drobinkami złota 100 g
·  Drewniana skrzynka 35x31x10 cm

Kod produktu: 8000087

* ceny obowiązują przy dostawie do jednego punktu

10szt. 25szt.

143,45
netto

-10%

135,48
netto

127,51
netto

159,39
netto

-15% -20%

5szt.1szt.
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Poczta Kwiatowa przygotowała coś dla miłośników słodyczy: zestaw markowych słodyczy we wdzięcznym, białym koszyku. Prezent dla wszystkich wielbicieli czekolady. W koszyku 

znajdą się produkty marki Lindt - najwyższej jakości czekolady. Znajdziemy w nim różne smaki czekolad oraz pralinki. Ten przesłodki zestaw jest idealnym prezentem dla kogoś, kto nie 

potrafi obyć się bez pysznych słodkości, lub jada je tylko od święta.

Zestaw Lindt

6

·  3 czekolady Lindt  100 g o różnych smakach 
   (creme brulee, tiramisu, hazelnut)
·  bombonierka praliny Lindt 100 g
·  czekolada Lindt z orzechami 300 g
·  2 torebki pralin Lindt 175 g
·  koszyk

Kod produktu: 8400071

* ceny obowiązują przy dostawie do jednego punktu

10szt. 25szt.

137,91
netto

-10%

130,28
netto

122,58
netto

153,23
netto

-15% -20%

5szt.1szt.
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Wszyscy kochamy Święta Bożego Narodzenia. Uwielbiamy je za niezwykły nastrój, wspaniałe chwile z bliskimi i za tradycje. Jedną z pięknych tradycji tych świąt jest dawanie 

najbliższym prezentów. Uwielbiamy ten zwyczaj, mimo że czasem nie mamy pomysłu na podarunek. Poczta Kwiatowa® zawsze pomaga w takich momentach, proponując miedzy 

innymi kosze upominkowe. Słodkie święta to bożonarodzeniowa kompozycja wielu smakołyków. Obdarowani będą zachwyceni różnorodnymi pralinami, chrupiącymi ciasteczkami i 

aromatyczną herbatą. Jednak zdecydowanie najlepszym składnikiem tego zestawu są polskie miody połączone z sokami. Podaruj swoim najbliższym radość i koszyk pełen wrażeń.

Słodkie święta

7

·  Herbata w bombce 60 g
·  Sok z miodem 4x 40 g
·  Figi z koniakiem 200 g
·  Praliny w choince
·  Ciastka w puszce 150 g
·  Czekoladowy Mikołaj 70 g
·  Praliny Exelcium 180 g
·  Kosz

Kod produktu: 8400313

* ceny obowiązują przy dostawie do jednego punktu

10szt. 25szt.

143,45
netto

-10%

135,48
netto

127,51
netto

159,39
netto

-15% -20%

5szt.1szt.
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Szukasz idealnego prezentu dla całej rodziny? Nie masz pomysłu na podarunek dla bliskich? 

Poczta Kwiatowa® przygotowała szeroką ofertę produktów na Boże Narodzenie. Jednym z nich jest Świąteczna aura - niezwykła kompozycja różnorodnych przysmaków. Chrupiące 

ciasteczka, doskonałe czekolady z dodatkami, czekoladki o wielu smakach i herbata w puszce. Do tego zestawu dołączyliśmy świeczkę zapachową, dzięki niej cały podarunek to 

świetny pomysł aby rozgrzać zimowe wieczory. Zrób najbliższym niespodziankę i podaruj im mnóstwo radości!

Świąteczna aura

8

·  Świeca zapachowa
·  Ciastka w puszce 150 g
·  Czekolada z dodatkami x2
·  Herbata w puszce 100 g
·  Czekoladki Baron 250 g
·  Tacka tekturowa 

Kod produktu: 8400312

* ceny obowiązują przy dostawie do jednego punktu

10szt. 25szt.

103,26
netto

-10%

97,52
netto

91,78
netto

114,7
netto

-15% -20%

5szt.1szt.
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Szukasz prezentu dla bliskich na Święta Bożego Narodzenia? 

Poczta Kwiatowa® stworzyła szeroką ofertę świątecznych kompozycji. Jedną z naszych propozycji jest Gwiazdkowy prezent. To elegancki i prosty podarunek dla całej rodziny. W 

tekturowej tacce obdarowani znajdą czekoladki w dwóch smakach z alkoholem, kawę mieloną w jutowej torebeczce oraz białe wino. 

Taki zestaw z pewnością przypadnie do gustu każdemu. Dlatego zamów ten prezent swoim bliskim i spraw im radość z okazji świąt. 

Gwiazdkowy prezent

9

·  Wino białe Terre di Mario
·  Kawa mielona Colombiano 250 g
·  Czekoladki Mieszko Whisky 180 g
·  Czekoladki Mieszko 142 g
·  Tacka tekturowa 

Kod produktu: 8001152

* ceny obowiązują przy dostawie do jednego punktu

10szt. 25szt.

108,80
netto

-10%

102,76
netto

96,71
netto

120,89
netto

-15% -20%

5szt.1szt.
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Nasze słodycze owocowe działają na wiele zmysłów, ale również ogarnięte są wszelkimi żywiołami. Przez ich zapach, wygląd i smak można dużo powiedzieć – nawet to, 

co jest słowami niewyrażalne. Nasze owoce wypielęgnowane z wielką troską wywołują burzę emocji, która warta jest grzechu. Soczyste truskawki zanurzone do połowy w białej 

czekoladzie, to jakby połączenie ognistego żywiołu z niewinnością i delikatnością. To tak jakby ogromna słodycz truskawki była poskromiona przez deszcz mleka, 

który zastygł na powierzchni. A Ty co wybierasz – żywioł czy delikatność?

Truskawki w czekoladzie 
z misiem Esperanto

str. 6
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·  Czekolada czarna
·  Truskawki (150 g)
·  Miś pluszowy

Kod produktu: 8480007 

10szt. 25szt.

88,01
netto

-10%

83,12
netto

78,23
netto

97,79
netto

-15% -20%

5szt.1szt.

* ceny obowiązują przy dostawie do jednego punktu

Produkty owocowe realizujemy do 20 grudnia.
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Wiesz, co ucieszy obdarowaną osobę podwójnie? Prezent, który dodatkowo można zjeść :)

Śliczny bukiet owocowy Uśmiechnij się w ciepłych, wesołych kolorach komponowany jest ze świeżych, soczystych owoców, którym kształt nadają nasi utalentowani, 

owocowi rzeźbiarze. Wyślij bukiet z owoców - nowoczesny prezent urzekający na przynajmniej dwa sposoby.

Bukiet Owocowy
Uśmiechnij Się

str. 6
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·  Melon galia
·  Melon kantalupa
·  Ciemne winogrona
·  Truskawka
·  Słodki ananas

Kod produktu: 8480024 

Podana cena dotyczy wariantu małego. Aby uzyskać wycenę wariantu 

średniego lub dużego, skontaktuj się z naszym biurem.

10szt. 25szt.

159,89
netto

-10%

151,00
netto

142,12
netto

177,65
netto

-15% -20%

5szt.1szt.

* ceny obowiązują przy dostawie do jednego punktu

VAT 5%

Produkty owocowe realizujemy do 20 grudnia.
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Skrzynka pysznych i soczystych owoców rosnących w naszym kraju, które przywodzą na myśl sielankowy klimat polskiej wsi i widok malowniczych sadów. Zamawiając je do biura, 

na pewno zadziwisz pozostałych pracowników i dasz im coś niezastąpionego - zdrowie w najsmaczniejszej formie. Krzynka składa się z 4,5kg darów wziętych prosto z natury. Możesz 

w niej znaleźć soczyste jabłka, słodziutkie nektarynki lub brzoskwinie oraz orzeźwiające gruszki w połączeniu ze śliwkami. Podaruj komuś bogactwo smaków! Poczta Kwiatowa® - 

smacznie i zdrowo. Na życzenie możemy zamienić 2 typy owoców sezonowych na wskazane przez klienta.

Skrzynka owoców sezonowych

str. 6
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·  ok. 4,5 kg owoców
·  Jabłka zielone i czerwone
·  Śliwki
·  Nektarynki lub brzoskwinie
·  Gruszki
·  Drewniana skrzynka

Kod produktu: 8480002 

10szt. 25szt.

82,94
netto

-10%

78,33
netto

73,72
netto

92,15
netto

-15% -20%

5szt.1szt.

* ceny obowiązują przy dostawie do jednego punktu

VAT 5%

Produkty owocowe realizujemy do 20 grudnia.
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Szukasz oryginalnego prezentu na specjalną okazję? Bukiet żelkowy Skarlet to słodki podarunek, którym na pewno zaskoczysz bliskich i ich kubki smakowe. Złóż zamówienie na ten przepiękny, słodki bukiet. 

Podaruj ukochanym słodki prezent i udekoruj ich dzień bukietem ze słodyczy! Zaskocz ich już dziś! Do bukietu z żelkami załączymy bilecik, na którym możesz zamieścić własne życzenia. Cena produktu 

zawiera koszt przesyłki do dowolnego miejsca w Polsce. Termin realizacji zamówienia 24 godz. Poczta Kwiatowa®, Twoje prezent online

Bukiet Żelkowy Skarlet

str. 6

13 Kod produktu: 8470112 

* ceny obowiązują przy dostawie do jednego punktu

10szt. 25szt.

32,57
netto

-10%

30,76
netto

28,95
netto

36,19
netto

-15% -20%

5szt.1szt.



www.pocztakwiatowa.pl   |   tel. 22 828 95 95   |   firma@pocztakwiatowa.plkompozycje świąteczne

Kiedy myślimy o stajence w kontekście świąt Bożego Narodzenia ogarnia nas sielankowy spokój, a przede wszystkim radość spowodowana narodzinami Jezusa Chrystusa. Pragnąc 

oddać ten szczególny nastrój stworzyliśmy stroik „Stajenka”, który wspaniale będzie prezentował się na wigilijnym stole. Kompozycja ta stworzona została z ośnieżonego cyprysa, który 

przystojony został samymi cudami świątecznego klimatu - szyszkami, jabłuszkami, bombkami... Aranżacja znajduje się w naczyniu przyozdobionym korą i szuszem. Całość dopełniają 

świece, które wprowadzą odrobinę ciepła w zimowy wieczór.

Stroik Stajenka

str. 6
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·  Cyprys
·  Grudniak
·  Szyszki
·  Świeca
·  Kora

Kod produktu: 9125 

·  Faszyna
·  Bombki
·  Susz

10szt. 25szt.

159,89
netto

-10%

151,00
netto

142,12
netto

177,65
netto

-15% -20%

5szt.1szt.

* ceny obowiązują przy dostawie do jednego punktu
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Nic nie wprowadza lepiej w nastrój Bożego Narodzenia niż świąteczny wieniec witający gości już od progu. Jak w staropolskiej kolędzie, wianek „Wesoły nam” doskonale uchwyca 

atmosferę podniosłej chwili: chwili wychwalania narodzin Jezusa Chrystusa. Świąteczny wieniec na białej podstawie doskonale prezentuje się jako lekka ozdoba na drzwi wejściowe 

akcentująca święta Bożego Narodzenia. Zamów wieniec na drzwi już dziś, i ciesz się razem z bliskimi pięknym wystrojem świątecznych. Poczta Kwiatowa®, Twoja kwiaciarnia 

internetowa. Wesołych Świąt!

Wieniec Świąteczny Radujmy się

15

·  Wieniec świąteczny z ozdobami: gwiazdki (średnica ok 30 cm)
·  limonki, 
·  pomarańcze, 
·  gałązki żywotnika

Kod produktu: 9122 

10szt. 25szt.

54,75
netto

-10%

51,71
netto

48,66
netto

60,83
netto

-15% -20%

5szt.1szt.

* ceny obowiązują przy dostawie do jednego punktu



www.pocztakwiatowa.pl   |   tel. 22 828 95 95   |   firma@pocztakwiatowa.plkompozycje świąteczne

Czy ta skarpetka należy do Mikołaja? Tego nie wiemy, ale jedno jest pewne - dzięki Tobie może należeć do kogoś wyjątkowego! Na przykład do Twojej ukochanej, której 

podarujesz róże w bajkowej, mikołajkowej odsłonie. Aranżacja ta, to połączenie uroczej, świątecznej skarpetki wypełnionej ładnymi różami w świątecznym, czerwonym 

kolorze. Taki prezent z pewnością przypadnie każdemu do gustu w mikołajkowy poranek i rozbudzi chęci do szybszego przybycia świąt Bożego Narodzenia! Zamów kwiaty 

online i nieś ciepło w chłodne, zimowe wieczory!

Bukiet Mikołajkowy

str. 6

16 Kod produktu: 9107 

·  9 czerwonych róż, 
·  ilex, 
·  skarpeta

* ceny obowiązują przy dostawie do jednego punktu

10szt. 25szt.

105,16
netto

-10%

99,31
netto

93,47
netto

116,84
netto

-15% -20%

5szt.1szt.

Do cen kwiatów należy doliczyć 17,5 zł netto opłaty za porę doręczenia.

VAT 8%
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Medioklades, róże i bombki to coś, co nasza kwiaciarnia przygotowała, abyś mógł sprawić radość najbliższym. Z nami bukiety świąteczne nabierają niepowtarzalnego charakteru. 

Zamów jeden z nich, dołącz bilecik i ślij piękno bożonarodzeniowych dni wprost do rąk ukochanej osoby!

Bukiet Świąteczny
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·  Róże
·  Medioklades
·  Gipsówka
·  Bombki

Kod produktu: 9105 

Do cen kwiatów należy doliczyć 17,5 zł netto opłaty za porę doręczenia.

Podana cena dotyczy wariantu małego. Aby uzyskać wycenę wariantu 

średniego lub dużego, skontaktuj się z naszym biurem.

* ceny obowiązują przy dostawie do jednego punktu

10szt. 25szt.

105,16
netto

-10%

99,31
netto

93,47
netto

116,84
netto

-15% -20%

5szt.1szt.

VAT 8%
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Jak podziękować osobie, która zrobiła dla nas tyle dobrego? Czasem trzeba powiedzieć spontaniczne „Dziękuję, że jesteś”. Jest to prezent, który Twoja Ukochana z pewnością doceni! 

Która kobieta nie lubi dostawać bukietu róż z rozpływającymi się w ustach czekoladkami? My takiej nie znamy! :) Dziękuję że jesteś to romantyczny podarunek składający się z 5 

czerwonych róż zarezerwowanych do miłosnych wyznań oraz czekoladek Merci. Dodatkowo, jeśli nie potrafisz wyznawać uczuć słowami, możesz dołączyć uroczy, miłosny bilecik i 

przelać na niego to, co Ci leży na sercu.

Dziękuję, że jesteś
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·  5 róż czerwonych, 
·  wstążka satynowa, 
·  rafia, 
·  czekoladki Merci 400 g

Kod produktu: 7329 

Do cen kwiatów należy doliczyć 17,5 zł netto opłaty za porę doręczenia.

* ceny obowiązują przy dostawie do jednego punktu

10szt. 25szt.

90,28
netto

-10%

85,24
netto

80,22
netto

100,28
netto

-15% -20%

5szt.1szt.

VAT 8%
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# Stroik z kwiatów sztucznych

Czy kwiaty to dobry pomysł na prezent na Boże Narodzenie?

Poczta Kwiatowa® uważa, że to jak najbardziej odpowiedni podarunek na święta. Wraz z tym przekonaniem stworzyliśmy Świątecznego flowerboxa - Czerwone róże w granatowym 

pudełku z bożonarodzeniowym akcentem. Ta niezwykła kompozycja każdego zachwyci i wprowadzi w dobry nastrój.

Świąteczny Flowerbox
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19 Kod produktu: 9950067  

·  czerwone róże
·  pudełko Delimaro
·  wstążka
·  świąteczne lizaki

oferta limitowana

NOWOŚĆ

* ceny obowiązują przy dostawie do jednego punktu

10szt. 25szt.

212,80
netto

-10%

200,97
netto

189,15
netto

236,44
netto

-15% -20%

5szt.1szt.



Zapraszamy: tel. 22 828 95 95
Zapraszamy: firma@pocztakwiatowa.pl

Przedstawiona oferta na charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. 
Wysokość zniżki ustalana jest indywidualne do każdego zamówienia.


