
 

SAP Mimoň spol. s r.o. 
Boreček 30 

471 24 Ralsko 

Tištěno 25.3.2022 

Ceník produktů kompostárny 
SAP Mimoň spol. s r.o. platný od 1.4.2022 

Produkty- základní ceník Ceny bez DPH/včetně DPH 

Kč/kg (resp. Kč/m3) 

Kompost SAP Mimoň (1 m3~0,71 tun) 0,74/0,90 

Zahradní substrát (1 m3~1,22 tun)- se zeminou 0,74/0,90 

Zahradnický trávníkový substrát (1 m3~1,33 tun) 0,74/0,90 

Mulčovací kůra (1 m3~ cca 250 až 400 kg) 1.322,31/1.600,- Kč/m3 

Štěpka (1 m3~ cca 200 až 270 kg) 1.322,31/1.600,- Kč/m3 

Pytlovaný „Zahradní substrát“ (30 litrů/pytel, 

tj. cca 30 kg)4 
57,85/70,- Kč/pytel 

Pytlovaný Kompost (40 litrů/pytel, tj. cca 25 kg)5 57,85/70,- Kč/pytel 

Nakládka nakladačem (maloodběr) 33,06 Kč/40,- nakládku 

Nakládka nakladačem (velkoodběr) 50,-/60,05 Kč/nakládku 

Autodoprava- ceny bez DPH/včetně DPH 

Cena zahrnuje: 

✓ Nakládku/vykládku, 
✓ dopravu 
✓ čekání do 5 minut 

UAZ 4x4  
(3,5 tuny) 

Ceny bez DPH/včetně 

DPH 

MAN (9 tun) Ceny bez DPH/včetně DPH 

1 ks kontejner 2-3 ks kontejnery 

do 5 km (Kč) 247,93/300,-  619,83/750,- 743,80/900,- 

do 10 km (Kč) 380,17/460,- 867,77/1050,- 1033,06/1250,- 

do 15 km (Kč) 512,40/620,- 1115,70/1350,- 1322,31/1600,- 

do 20 km (Kč) 644,63/780,- 1363,64/1650,- 1611,57/1950,- 

do 25 km (Kč) 776,86/940,- 1611,57/1950,- 1900,83/2300,- 

nad 25 km (Kč) +13,22/16,-Kč/km 

za každý km nad 25 km 

+24,79/30,-Kč/km  

za každý km nad 25 km 

+28,93/35,-Kč/km  

za každý km nad 25 km 

Čekání nad 5 minut 74,38/90,- Kč/za každou 
započatou čtvrthodinu 

74,38/90,- Kč/za každou 
započatou čtvrthodinu 

74,38/90,- Kč/za každou 
započatou čtvrthodinu 

Provozní doba pro prodej kompostů apod.: 

Po-PÁ 6.30-17.00 hodin:  (nakládání pytlů s kompostem/substrátem vždy samoobslužně; do 14 hodin za 

úplatu možnost nakládky volně loženého kompostu/substrátu pomocí nakladače, 
po 14 hodině pouze samoobslužně- vlastní lopatou: dotazy volejte 487 883888) 

SO-NE 6.30-14.00 hodin:  (nakládání pytlů s kompostem/substrátem vždy samoobslužně; nakládání volně 

loženého kompostu/substrátu pouze samoobslužně- vlastní lopatou: dotazy 
volejte 487 883888) 

Kontakt   tel. 487 883888- recepce, E-mail: recepce@sapmimon.cz 

V Ralsku dne 25.3.2022 
  

 
1 Orientační přepočet 
2 Orientační přepočet 
3 Orientační přepočet 
4 Jedná se o minimální objem nestlačeného, neslehlého a neudusaného produktu 
5 Jedná se o minimální objem nestlačeného, neslehlého a neudusaného produktu 

mailto:p.svarcova@sapmimon.cz

