
Oferiți 
cele mai  

frumoase coșuri de 
Craciun angajaților 

și partenerilor 
Dumneavoastră de 

afaceri!

Azi dau comandă la RTC!
comenzi@rtc.ro
021.408.20.00

Cosuri de Craciun !



Coşurile de Crăciun sunt disponibile la comandă. Termen de livrare: 5 zile lucrătoare.

PREMIUM368
lei

• Coniac, 700 ml 
• Foițe ciocolată amăruie, 125 g
• Miere bio, 230 ml
• Cafea Espresso, 250 g
• Felii crocante cu susan, 100 g
• Foie gras Canardie, 65 g
• Cutie cadou festivă, ambalare profesională

ES201820

Comandă minimă: 1 bucată



Comandă minimă: 300 de lei fără TVA. Transport asigurat.

MOMENTE DE RĂSFĂȚ204
lei

ES201819

• Vin Chardonay, 750 ml
• Spumant Rose, 750 ml
• Trufe ciocolată fină, 100 g
• Cafea macinată, 250 g
• Biscuiți cu fulgi de ovăz, 110 g
• Ciocolată, 100 g
• Praline, 37 g
• Panetone cu cremă de lapte și cafea, 500 g
• Decoraţiune de Crăciun, ambalare profesională, coș alb cu toarte

Comandă minimă: 2 bucăți



Coşurile de Crăciun sunt disponibile la comandă. Termen de livrare: 5 zile lucrătoare.

• Vin Lambrini, 750 ml
• Panetone cu stafide, 500 g
• Ceai asortiment, 30 g
• Ciocolată artizanală, 100 g
• Praline ciocolată fină cu lapte, 200 g
• Turta dulce în ciocolată, 200 g
• Biscuiți fini cu cremă, 150 g
• Decoraţiune de Crăciun, ambalare profesională, pungă transport

SELECŢII RAFINATE184
lei

ES201818

Comandă minimă: 2 bucăți



Comandă minimă: 300 de lei fără TVA. Transport asigurat.

CRĂCIUN FESTIV146
lei

• Vin Floarea Soarelui, 750 ml 
• Prajitură fină cu ciocolată și nucă, 250 g
• Ciocolată cu lichior
• Biscuiți cu dulceață, 200 g
• Cafea macinată, 250 g
• Figurine ciocolată, 80 g
• Decoraţiune de Crăciun, ambalare profesională, vas metalic tematic

ES201817

Comandă minimă: 2 bucăți



Coşurile de Crăciun sunt disponibile la comandă. Termen de livrare: 5 zile lucrătoare.

• Vin spumant, 750 ml
• Panetone cu stafide, 500 g
• Foițe ciocolată neagră cu lămâie, 65 g
• Cafea măcinată, 250 g
• Praline de ciocolată cu cremă de alune, 120 g
• Biscuiți cu umplutură de mere, 150 g
• Coș de bambus, decoraţiune de Crăciun, ambalare profesională 

ES201816

TRADIȚII DE SĂRBĂTORI123
lei

Comandă minimă: 3 bucăți



Comandă minimă: 300 de lei fără TVA. Transport asigurat.

• Vin Domeniul Bogdan, eticheta festivă, 750 ml
• Wafe fine cu nucă de cocos, 140 g
• Biscuiți cu cremă, 150 g
• Ceai asortiment fructe roșii, 50 g
• Ciocolată Heidi ediție specială Xmas, 100 g
• Sticksuri fine de ciocolată cu mentă, 65 g
• Galetușă metalică tematică

MOMENTE DE SĂRBĂTOARE93
lei

ES201815

Comandă minimă: 5 bucăți



Coşurile de Crăciun sunt disponibile la comandă. Termen de livrare: 5 zile lucrătoare.

ES201814

• Vin Republica Moldova, 750 ml
• Panetone Valentino cu stafide, 500 g
• Biscuiți fini, 110 g
• Cafea măcinată, 250 g
• Trufe fine, 100 g
• Ciocolată cu lapte, 100 g
• Tăviță cartonată Let it Snow

MOMENTE SPECIALE86
lei

Comandă minimă: 4 bucăți



Comandă minimă: 300 de lei fără TVA. Transport asigurat.

ES201813

• Vin Merlot, etichetă festivă, 750 ml 
• Wafe fine cu nucă de cocos, 140 g
• Praline ciocolată cu cremă de cireșe, 115 g
• Ciocolată tematică Heidi, ediție Xmas, 20 g
• Praline cu Irish Cream, 100 g
• Decoraţiune de Crăciun, ambalare profesională
• Cosuleț nuiele cu toartă

SĂRBĂTORI FERICITE69
lei

Comandă minimă: 5 bucăți



Coşurile de Crăciun sunt disponibile la comandă. Termen de livrare: 5 zile lucrătoare.

ES201812

• Vin Merlot, etichetă festivă, 750 ml
• Cozonac tradițional, 500 g
• Figurine din ciocolată albă&neagră, 40 gr
• Cutie festivă cartonată

CRĂCIUN FERICIT!42
lei

Comandă minimă: 8 bucăți



Comandă minimă: 300 de lei fără TVA. Transport asigurat.

Conținutul coșurilor se poate modifica în funcție 
de stocurile disponibile la furnizori.

Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. 
Prețurile sunt în lei și nu includ TVA.  

Ne rezervăm dreptul de a modifica preţurile, în condiţiile 
deprecierii leului cu peste 2%. Pozele au caracter informativ şi nu prezintă 
obligaţie contractuală. Informaţiile despre articole şi preţuri sunt prezente 

sub rezerva erorilor. © RTC 2018, drepturi rezervate.

sărbători fericite


