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živo božično drevo v loncu
www.zeleno - drevo.si
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Nasad / izkop

Spoštovani,
na vas se obračamo s predlogom za sodelovanje v
vaši ustanovi, podjetju, pisarni ali občini v
okviru božično-novoletnih praznikov. Smo
podjetje, ki skrbi za Zelena drevesa – živa božična
drevesa v loncih. Na naših namenskih nasadih
skupaj z našimi partnerji skrbimo in formiramo
več kot 20.000 naravnih, božičnih dreves.
Izbirate lahko med Navadnimi smrekami (Picea
abies), Srebrnimi smrekami (Picea pungens)
in Kavkaškimi jelkami (Abies Nordmanniana)
različnih velikosti in dimenzij.
Zelena drevesa izkopljemo, vlončimo,
dostavimo, prevzamemo ali zasadite sami.
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Razen malo zalivanja in prijaznega pogovarjanja
z Zelenimi drevesi ne boste imeli nobenih skrbi.
Zelena drevesa izkopljemo in vlončimo v
primerno velike črne PVC lonce, kar že vsebuje
cena Zelenega drevesa.
Kar nekaj “zeleno” naravnanih podjetij, pisarn,
ustanov in občin si praznični čas popestri z
Zelenimi drevesi. Tako skupaj sledimo
konceptu živih dreves, ki je v evropskem
prostoru uveljavljen že kar nekaj časa.
Veliko jih Zelena drevesa po praznikih obdrži,
ob različnih priložnostih pa posadi v parke ali
podari.
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Ponujamo tudi naslednje iz božičnega programa:
� Na vašo željo vam lonce dekoriramo s tkaninami,
kot so juta ali til (različne barve).
� Zelena drevesa vam glede na vaše želje in potrebe
vlončimo v posebne dekorativne lonce različnih
materialov, dimenzij in barv.
� V celoti lahko prevzamemo okrasitev vašega božičnega drevesa. Aranžiramo ga po vaših željah, lahko
tudi s personaliziranimi okraski z logotipom vašega
podjetja oziroma ustanove. Okraske in ostali dekorativni material lahko čez praznike samo najamete
ali pa kupite v trajno last.
Cena okrasitve je odvisna od motivov, materijala in količine
izbrane dekoracije.
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CENA
Z 9,5 %
DDV

VREDNOST

CENA
BREZ
DDV

ENOTA
MAJHNO DREVO
100 - 120 cm

kos 50,14 €

54,90 €

54,90 €

SREDNJE DREVO
120 - 150 cm

kos 54,70 €

59,90 €

59,90 €

VELIKO DREVO
150 - 180 cm

kos 63,84 €

69,90 €

69,90 €

NAJVEČJE DREVO
180 - 210 cm

kos 82,10 €

89,90 €

89,90 €

OGROMNO DREVO
210 - 240 cm

kos 109,50 € 119,90 € 119,90 €

VELIKANSKO DREVO kos 127,76 € 139,90 € 139,90 €
240 - 280 cm
cena po povpraševanju
ZELENO DREVO
PO NAROČILU
300 - 500 cm

Višina dreves je končna višina in vključuje tudi
višino lonca.
Pri nakupu dreves se upošteva 9,5 % DDV, pri
najemu pa 22 % DDV.

Cena vključuje izkop, vlončitev, lonec in podstavek za zalivanje. Dostava in odvoz v primeru
najema je na področju MOL brezplačna, v ostale
kraje po Sloveniji pa je cena po veljavnem ceniku.
Pri najemu ali nakupu večje količine Zelenih
dreves vam priznamo naslednje popuste:

ob najemu ali nakupu
5-10 kosov - 5 %
ob najemu ali nakupu
10-20 kosov - 8 %
ob najemu ali nakupu
20-30 kosov - 10 %
ob najemu ali nakupu
nad 30 kosov - 12 %

Ker verjamemo, da tudi v vašem podjetju,
pisarni, ustanovi ali občini razmišljate
“zeleno”, menimo, da bi naše Zeleno drevo
lepo dopolnilo praznično dogajanje pri vas in
vam, vašim zaposlenim ter vašim obiskovalcem
polepšalo praznični december. Na ta način bomo
skupaj prispevali k ohranjanju narave, širjenju
“zelenih” praks in udejanjanju koncepta živih
dreves.
V upanju, da se boste odzvali na naš predlog
za sodelovanje in se pridružili rastoči družini
Zelenih dreves, ki šteje že več kot 400 zelenihtrajnostno naravnanih podjetij, občin in
ostalih ustanov, vam želimo vse dobro in
uspešno!
Prijazen dreveščarski pozdrav,
vaše Zeleno drevo
Še več informacij dobite na:
www.zeleno-drevo.si in 00386 (0)31 514 341

Poštnina plačana pri
Pošti 1102
POŠILJATELJ:

ZELENO DREVO
Zelena mavrica,
Matic Senica s.p.,
Mivka 16
1000 Ljubljana
NASLOVNIK:

NDP

Tiskano na recikliranem nebeljenem papirju.

Pogozdujemo Slovenijo. Za vsako oddano Zeleno drevo, ki
ga boste najeli ali odkupili, bomo v sodelovanju z Zavodom
za gozdove Slovenije donirali denarna sredstva za nakup
ene nove sadike Črnega bora v projektu Drevo za Cerje, ki
so ga leta 2019 zajeli obsežni požari.

