
Termin przydatności (w dniach):                     

kod jednostkowy EAN                                                           
kod zbiorczy EAN
kod PKWiU
kod CN
VAT 8%

paleta 1 760 160

warstwa 160 8

karton 20 -

sztuka 1 -

5902150592976

NUTRI VEGE Deser wegański                                  
Kokos z jabłkiem, bananem, marakują, mango i 

nasionami chia 130g

11 dni    
NUTRI VEGE Deser wegański Kokos z jabłkiem, bananem, marakują, mango i nasionami chia 

130g

5902150592983
10.89.19.0
21069092

jednostka 
ilość 

opakowań 
jednost.

ilość kartonów zbiorczych

WAGI ROZMIARY

netto                                    
w kg

brutto                    
w kg

długość
/mm/

szerokość
/mm/

wysokość
/mm/

waga palety brutto (rzeczywista) w kg wysokość palety i waga brutto bez europalety

ilość warstw 11



Termin przydatności (w dniach):                     

kod jednostkowy EAN                                                           
kod zbiorczy EAN
kod PKWiU
kod CN
VAT 8%

paleta 1 760 160

warstwa 160 8

karton 20 -

sztuka 1 -

5902150592938

NUTRI VEGE Deser wegański                        Kokos z 
borówką amerykańską 130g

11 dni    

NUTRI VEGE Deser wegański  Kokos z borówką amerykańską 130g

5902150592945
10.89.19.0
21069092

jednostka 
ilość 

opakowań 
jednost.

ilość kartonów zbiorczych

WAGI ROZMIARY

netto                                    
w kg

brutto                    
w kg

długość
/mm/

szerokość
/mm/

wysokość
/mm/

waga palety brutto (rzeczywista) w kg wysokość palety i waga brutto bez europalety

ilość warstw 11



Termin przydatności (w dniach):                     

kod jednostkowy EAN                                                           
kod zbiorczy EAN
kod PKWiU
kod CN
VAT 8%

paleta 1 760 160

warstwa 160 8

karton 20 -

sztuka 1 -

21069092

ilość warstw 11

jednostka 
ilość 

opakowań 
jednost.

ilość kartonów zbiorczych

WAGI ROZMIARY

netto                                    
w kg

brutto                    
w kg

długość
/mm/

szerokość
/mm/

wysokość
/mm/

waga palety brutto (rzeczywista) w kg wysokość palety i waga brutto bez europalety

10.89.19.0

NUTRI VEGE Deser wegański                        Kokos z 
jagodami o smaku wafelkowym 130g

11 dni    

NUTRI VEGE Deser wegański Kokos z jagodami o smaku wafelkowym 130g

5902150592952
5902150592969



Termin przydatności (w dniach):                     

kod jednostkowy EAN                                                           
kod zbiorczy EAN
kod PKWiU
kod CN
VAT 8%

paleta 1 760 160

warstwa 160 8

karton 20 -

sztuka 1 -

5902150593140

NUTRI VEGE Deser wegański                        Kokos o 
smaku naturalnym 130g

11 dni    

NUTRI VEGE Deser wegański  Kokos o smaku naturalnym bez cukru 130g

10.89.19.0
21069092

jednostka 
ilość 

opakowań 
jednost.

ilość kartonów zbiorczych

WAGI ROZMIARY

netto                                    
w kg

brutto                    
w kg

długość
/mm/

szerokość
/mm/

wysokość
/mm/

waga palety brutto (rzeczywista) w kg wysokość palety i waga brutto bez europalety

ilość warstw 11



Termin przydatności (w dniach):                     

kod jednostkowy EAN                                                           
kod zbiorczy EAN
kod PKWiU
kod CN
VAT 8%

paleta 1 760 160

warstwa 160 8

karton 20 -

sztuka 1 -

5902150593133

NUTRI VEGE Deser wegański                        Kokos o 
smaku naturalnym bez cukru 130g

11 dni    

NUTRI VEGE Deser wegański  Kokos o smaku naturalnym bez cukru 130g

10.89.19.0
21069092

jednostka 
ilość 

opakowań 
jednost.

ilość kartonów zbiorczych

WAGI ROZMIARY

netto                                    
w kg

brutto                    
w kg

długość
/mm/

szerokość
/mm/

wysokość
/mm/

waga palety brutto (rzeczywista) w kg wysokość palety i waga brutto bez europalety

ilość warstw 11



Termin przydatności (w dniach):                     

kod jednostkowy EAN                                                           
kod zbiorczy EAN
kod PKWiU
kod CN
VAT 8%

paleta 1 760 160

warstwa 160 8

karton 20 -

sztuka 1 -

5902150592990

NUTRI VEGE Deser wegański                          Kokos z 
jabłkiem i burakiem 130g

11 dni    

NUTRI VEGE Deser wegański Kokos z jabłkiem i burakiem 130g

5902150593003
10.89.19.0
21069092

jednostka 
ilość 

opakowań 
jednost.

ilość kartonów zbiorczych

WAGI ROZMIARY

netto                                    
w kg

brutto                    
w kg

długość
/mm/

szerokość
/mm/

wysokość
/mm/

waga palety brutto (rzeczywista) w kg wysokość palety i waga brutto bez europalety

ilość warstw 11



Termin przydatności (w dniach):                     

kod jednostkowy EAN                                                           
kod zbiorczy EAN
kod PKWiU
kod CN
VAT 8%

paleta 1 760 160

warstwa 160 8

karton 20 -

sztuka 1 -

5902150593010

NUTRI VEGE Deser wegański                             Kokos 
z marchwią i pomarańczą 130g

11 dni    

Nutri Vege deser wegański Kokos z marchwią i pomarańczą 130g

5902150593027
10.89.19.0
21069092

jednostka 
ilość 

opakowań 
jednost.

ilość kartonów zbiorczych

WAGI ROZMIARY

netto                                    
w kg

brutto                    
w kg

długość
/mm/

szerokość
/mm/

wysokość
/mm/

waga palety brutto (rzeczywista) w kg wysokość palety i waga brutto bez europalety

ilość warstw 11



Termin przydatności (w dniach):                     

kod jednostkowy EAN                                                           
kod zbiorczy EAN
kod PKWiU
kod CN
VAT 8%

paleta 1 760 160

warstwa 160 8

karton 20 -

sztuka 1 -

5902150593034

NUTRI VEGE Deser wegański                              
Kokos z papryką i truskawką 130g

11 dni    

Nutri Vege deser wegański Kokos z papryką i truskawką 130g

5902150593041
10.89.19.0
21069092

jednostka 
ilość 

opakowań 
jednost.

ilość kartonów zbiorczych

WAGI ROZMIARY

netto                                    
w kg

brutto                    
w kg

długość
/mm/

szerokość
/mm/

wysokość
/mm/

waga palety brutto (rzeczywista) w kg wysokość palety i waga brutto bez europalety

ilość warstw 11


