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Výkup cigaret s „V“ kolkem značek Bacco, Karelia, Mark 1, 
Egalite, OME, George Karelias And Sons. 

Společnost DanCzek by chtěla spotřebitelům poskytnout co nejdelší možnost nákupu cigaret za 
původní, nezdraženou cenu. Proto předpokládáme prodávat uvedené cigarety s kolkem „V“ do 
poloviny června, pro celý nezávislý trh. Pokud dojde v této době k doprodeji některé značky, 
bude nahrazena verzí s kolkem „Z“. 

Společnost DanCzek si je zároveň vědoma obav některých obchodníků, že jim zboží s kolkem „V“ 
zůstane na obchodě. Je také známo, že velkoobchody nebudou výrobky s kolkem „V“ v červnu 
vykupovat. Proto má společnost DanCzek připraven systém, kdy u výše uvedených výrobků 
zajistí výkup v termínu 15.6. – 20.6. 2020 z maloobchodů vlastními silami. 

O pravidlech výkupu vás budeme detailně informovat později. 

 

 

Công ty chúng tôi sẽ mua lại thuốc tem ˇVˇ từ khách hàng hàng 
thuốc Bacco, Karelia, Mark 1, Egalite, OME, George Karelias And 
Sons 

Công ty Danzek muốn cung cấp cho người tiêu dùng cơ hội mua thuốc lá của hãng công ty với 
giá cũ thuốc khi thay tem và tăng giá thuốc. Vì thế công ty chúng tôi dự định sẽ bán thuốc lá cũ 
của công ty với tem ˇVˇ đến giữa tháng 6. Nếu trong thời điểm này được bán hết thuốc lá tem 
cũ, thì sẽ được thay thế bằng thuốc lá với tem mới ˇZˇ. 

Đồng thời công ty Danzek nhận thức được là có một số khách hàng sẽ lo lắng là không bán được 
hết thuốc tem cũ ˇVˇ và sẽ còn nhiều thuốc tồn lại. 

Cũng được biết là những công ty bán buôn sẽ không mua lại thuốc lá tem ˇVˇ vào tháng 6. Vì vậy 
công ty Danzek đã chuẩn bị chương trình để đảm bảo vào trong những ngày từ 15.6. – 20.6.2020 
sẽ mua lại những thuốc lá tem ˇVˇ hàng Bacco, Karelia, Mark 1, Egalite, OME, George Karelias 
And Sons của khách hàng đã lâu dài hợp tác với công ty 

 


