
4 748 Kč

1 793 Kč

Objednávky přijímáme:

e-mailem: leciva@beedol.cz

nebo poštou: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. Dol 94, 252 66 Libčice nad Vltavou

Objednávejte přes svou včelařskou organizaci. Minimalizují se tak náklady na distribuci.

Využijte náš objednávkový formulář, který je ke stažení na www.beedol.cz/objednavky-leciv-jednotlivci

V případě objednání léčiva na veterinární předpis MUSÍ být k objednávce přiložen recept od PRAKTICKÉHO veterinárního lékaře.

Objednávka musí obsahovat správné fakturační údaje, telefonní číslo a e-mail na objednavatele, požadovaný termín a způsob dodání.

Dotace na léčivo pro maloobchodní objednávky z kapacitních důvodů nevyřizujeme.

Orientační ceník přepravného Der Kurier (včetně DPH):

zásilka do 3 kg - 391 Kč, 5 kg - 517 Kč, 15 kg - 524 Kč, 25 kg - 675 Kč, 50 kg - 860 Kč, 75 kg - 1076 Kč, 100 kg - 1330 Kč

Cena paletové přepravy je individuální podle hmotnosti a hodnoty zboží.

Každé balení je označeno číslem výrobní šarže.                                                                                                                            

Garantujeme dodání minimálně pět měsíců před datem exspirace.

5 ml lahvička + 50 fumigačních 

pásků v krabičce

balení 50 ks

MP 10 FUM 24 mg/ml roztok do úlu

jen na veterinární předpis 

5 ml lahvička + 50 fumigačních 

pásků v krabičce
295 Kč

Pokud se nejedná o osobní odběr u výrobce, zasíláme všechny zásilky přepravní společností Der Kurier, která splňuje legislativní podmínky 

pro distribuci léčiv (zákon o léčivech č. 378/2007 Sb.)

                      875 Kč 

FormicPro 68,2 g proužky do úlů pro včely balení 60 proužků

FormicPro 68,2 g proužky do úlů pro včely balení 20 proužků

balení 4 proužků

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Dol 94, 252 66 Máslovice

MALOOBCHODNÍ CENÍK A PODMÍNKY DISTRIBUCE

PLATNÝ OD 01.01.2023

LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO ČR 2023

Přípravek Balení Cena za balení

VarroMed 5 mg/ml + 44 mg/ml disperze do úlu 555 ml lahev

Formidol 41 g  proužky do úlu

Formidol 41 g proužky do úlu

5 450 Kč

1 100 Kč

Gabon Flum 4 mg proužky do úlu

jen na veterinární předpis
balení 50 proužků

Varidol 125 mg/ml v kompletu s fumigačními pásky

jen na veterinární předpis

1 225 Kč

karton 120 desek 

karton 20 desek 

plast. krabička 4 desky                      Formidol 81 g proužky do úlu

Na dotaz - Gabon PF 90 mg proužky do úlu 

jen na veterinární předpis

165 Kč

143 KčFumigační pásky (veterinární technický prostředek) 

5 ml lahvička v krabičce

M-1 AER 240 mg/ml koncentrát pro roztok k léčebnému 

ošetření včel

jen na veterinární předpis

2,5 ml lahvička v krabičce

396 Kč

1 290 Kč

119 Kč

249 Kč

balení 50 proužků

Varidol 125 mg/ml roztok k léčebnému ošetření včel

jen na veterinární předpis

FormicPro 68,2 g proužky do úlů pro včely 422 Kč


