Lacnejšie slovenské výrobky už teraz
Publikované na (http://mamatata.sk)

Lacnejšie slovenské výrobky už teraz
billa.jpg [1]

Od nového roka sa zníži DPH na vybrané potraviny, v supermarketoch BILLA nakúpia zákazníci vybrané slovenské výrobky lacnejšie o viac ako 10 % už od 5.12.2019
Desiatky ob?úbených slovenských potravín za ešte výhodnejšie ceny, ktoré si môžu dovoli? všetky domácnosti
Lacnejšie budú slovenské ovocie a zelenina ako jablká, hrušky, zemiaky, raj?iny, cibu?a, kapusta, ovocné a zeleninové š?avy, medy, z mlie?neho sortimentu napr. jogurty, smotany, acidká a mnohé ?alšie potraviny

BILLA pripravila pre svojich zákazníkov od 5.12. lacnejšiu ponuku ob?úbených slovenských potravín. Slováci si za?ali v posledných rokoch všíma? pri nákupoch krajinu pôvodu potravín, preto sa BILLA rozhodla svojich zákazníkov poteši? ešte pred Vianocami a znížila
ceny desiatok slovenských výrobkov o viac ako 10 %.

Od januára 2020 sa znižuje da? z pridanej hodnoty (DPH) vybraných, predovšetkým zdravších potravín, o 10 %.
„V BILLE pristúpime od nového roka k zníženiu cien stoviek produktov. Zárove? sme však chceli našich
zákazníkov pred sviatkami poteši? a preto sme zlacnili desiatky ob?úbených slovenských potravín dokonca o viac
ako 10 %. Sú medzi nimi ovocie a zelenina, ovocné a zeleninové š?avy, medy, produkty mlie?neho sortimentu
a iné potraviny, ktorých popularita vzrastá práve pred sviatkami,“ hovorí generálny riadite? BILLA Dariusz Bator.
V Bille sa podiel slovenských výrobkov aktuálne blíži k polovici objemu tržieb. V oddeleniach mäsa a mäsových
výrobkov už tento podiel prekro?il polovicu, v oddelení lahôdkach BILLA ponúka viac ako 60 % ?erstvých potravín
pochádzajúcich od slovenských výrobcov.„Sme ve?mi radi, že sa nám napriek extrémne rastúcim nákladom
podarilo zníži? ceny vybraných slovenských produktov o viac ako desa? percent. Spolu so slovenskými
dodávate?mi celú výhodu zo zníženia DPH ponúkame našim zákazníkom,“ vysvet?uje D. Bator.
Mnoho produktov za zníženú cenu bude BILLA ponúka? aj pod svojou privátnou zna?kou Slovenská farma. Pod
touto zna?kou sa v Bille predávajú desiatky druhov ovocia, zeleniny a mäsa so 100-percentnou garanciou
slovenského pôvodu. Túto privátnu zna?ku uviedla BILLA na trh v roku 2013 a doteraz ako jediný obchodný
re?azec má privátnu zna?ku, ktorá zastrešuje ?isto potraviny od slovenských farmárov, pestovate?ov
a producentov.
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