
netto /net brutto /gross długość /length szerokość /width wysokość /height

paleta /pallet 1 764 147 473,26 610,05 1200 800 1225

warstwa /layer 252 21 78,876 87,15 1200 800 175

tacka /tray 12 1 3,756 4,15 244 183 170

sztuka /item 1 0,313 0,343 61 61 170

ilość warstw /layers waga palety brutto (rzeczywista) w kg /pallet gross weight (kg)

7 634

jednostka /unit 

ilość opakowań 

jednost.                 
/unit quantities

ilość kartonów 

zbiorczych    
/quantity of outercase

Wysokość palety i waga brutto bez europalety /Dimensions without pallet

WAGI /WEIGHT (kg) ROZMIARY /SIZE (mm)

kod CN CN CODE 22029919
VAT VAT rate 5%

kod zbiorczy EAN Bar code of the collective packaging 5901886037829

kod zbiorczy EAN - MIX                Bar code of the collective packaging - mix

PKWiU PKWiU code _

  kod jednostkowy EAN Unit bar code 5901886037812

Fortuna Pomarańcza - Czekolada gorzka 300 ml/                                                 

Fortuna Orange - Bitter chocolate 300 ml                                                                       

Termin przydatności (miesiące): ofertowy      
9

Expiry date (months): offer          



netto /net brutto /gross długość /length szerokość /width wysokość /height

paleta /pallet 1 764 147 473,26 610,05 1200 800 1225

warstwa /layer 252 21 78,876 87,15 1200 800 175

tacka /tray 12 1 3,756 4,15 244 183 170

sztuka /item 1 0,313 0,343 61 61 170

Fortuna Winogrono - Czekolada gorzka  300 ml/                                             

Fortuna Grape - Bitter chocolate 300 ml

Termin przydatności (miesiące): ofertowy      
9

Expiry date (months): offer          

PKWiU PKWiU code _

  kod jednostkowy EAN Unit bar code 5901886037775
kod zbiorczy EAN Bar code of the collective packaging 5901886037782

kod zbiorczy EAN - MIX                Bar code of the collective packaging - mix

kod CN CN CODE 22029919
VAT VAT rate 5%

ilość warstw /layers waga palety brutto (rzeczywista) w kg /pallet gross weight (kg)

7 634

jednostka /unit 

ilość opakowań 

jednost.                 
/unit quantities

ilość kartonów 

zbiorczych    
/quantity of outercase

Wysokość palety i waga brutto bez europalety /Dimensions without pallet

WAGI /WEIGHT (kg) ROZMIARY /SIZE (mm)



netto /net brutto /gross długość /length szerokość /width wysokość /height

paleta /pallet 1 764 147 473,26 610,05 1200 800 1225

warstwa /layer 252 21 78,876 87,15 1200 800 175

tacka /tray 12 1 3,756 4,15 244 183 170

sztuka /item 1 0,313 0,343 61 61 170

ilość warstw /layers waga palety brutto (rzeczywista) w kg /pallet gross weight (kg)

7 634

jednostka /unit 

ilość opakowań 

jednost.                 
/unit quantities

ilość kartonów 

zbiorczych    
/quantity of outercase

Wysokość palety i waga brutto bez europalety /Dimensions without pallet

WAGI /WEIGHT (kg) ROZMIARY /SIZE (mm)

kod CN CN CODE 22029919
VAT VAT rate 5%

kod zbiorczy EAN Bar code of the collective packaging 5901886037805
kod zbiorczy EAN - MIX                Bar code of the collective packaging - mix

PKWiU PKWiU code _

  kod jednostkowy EAN Unit bar code 5901886037799

Fortuna Mięta-Czekolada mleczna 300 ml/                                                              

Fortuna Mint-milk chocolate 300 ml

Termin przydatności (miesiące): ofertowy      
9

Expiry date (months): offer          


