
Crocodi l le  ČR,  spol .  s  r .  o .  -  Pro v íce  informací  vole j te  zákaznickou l inku 800 1  CROCO (27626) .  Kontaktovat  nás
můžete také písemně na mail obchod@crocodille.com, či na adrese Poděbradská 55/88, Praha 9 - Hloubětín, PSČ 198 00

platnost od 1. 4. 2013 (aktualizace 23. 4. 2015)

takto vybarvený řádek označuje novinku

Způsob výpočtu cenových kategorií: ceny našich výrobků, jsou rozděleny do 6-ti cenových kategorií. Písmena 0, S, M, L, XL, XXL jsou názvy
cenových kategorií. Cenová kategorie je odběrateli určena na základě výše obratu dosaženého v předcházejícím období (od 21. dne předešleho
měsíce do 20. dne měsíce aktuálního).
Příklad: cenová kategorie na měsíc květen je určena na základě obratu za období 21. března až 20. dubna.

Níže uvedené prodejní ceny v kategoriích 0 - XXL neobsahují 15 % DPH. 

Nové rozdělení cenových kategorií
dle dasaženého obratu:
(počítají se všechny výrobky dodávané
společností Crocodille)
do 5.000 Kč / měsíc  0 (nula)
do  20.000 Kč / měsíc  S
do  40.000 Kč / měsíc  M
do  70.000 Kč / měsíc  L
do  100.000 Kč / měsíc  XL
nad  100.000 Kč / měsíc  XXL

ATM Golf
bagetka s kuřecími nugetkami, pikantním dresinkem a salátem 22,70 21,90 21,10 20,30 19,90 19,50 43.GO

ATM Šunkový Eiffel 
porce šunky se sýrem massdamer a plátky sterilované okurky na bagetě mazané máslem 25,10 24,20 23,30 22,40 22,00 21,50 42.SE

ATM Sýrový Mlsoun
smetanový sýr brie a eidam, s plátky vajec a jarní cibulkou na pikantním dresinku 25,10 24,20 23,30 22,40 22,00 21,50 46.SM

ATM Chlebíčkový Labužník
chuť pravých chlebíčků v bagetě, s výběrem salámů na bramborovém salátu 25,10 24,20 23,30 22,40 22,00 21,50 44.CL

ATM Pálivé Stripsy
neodolatelná kombinace pikantních kuřecích stripsů a jemného dresinku v bagetě 27,40 26,50 25,50 24,50 24,00 23,50 45.PS

Vejce ředkvička
lahodná vajíčková pomazánka v tmavé bagetě s plátky vajec a ředkvičkou 35.50 34,20 33,00 31,70 31,10 30,40 92.VR

Kempink pochoutka
houska s kmínem plněná tradičním salátem Kempink 27,40 21,90 21,10 20,30 19,90 19,50 77.HK

Golf
bagetka s kuřecími nugetkami, pikantním dresinkem a salátem 32,90 31,80 30,60 29,40 28,80 28,20 73.GO

Sýrový Mlsoun
smetanový sýr brie a eidam, s plátky vajec a jarní cibulkou na pikantním dresinku 35,30 34,00 32,80 31,50 30,90 30,20 72.ML

Chlebíčkový Labužník
chuť pravých chlebíčků v bagetě, s výběrem salámů na bramborovém salátu 35,30 34,00 32,80 31,50 30,90 30,20 75.CL

Krůtí Šunka
krůtí šunka a smetanová pomazánka, s plátky křupavé, zelené papriky a s pažitkou 35,30 34,00 32,80 31,50 30,90 30,20 61.KS

Šunkový Eiffel 
porce šunky se sýrem massdamer a plátky sterilované okurky na bagetě mazané máslem 35,30 34,00 32,80 31,50 30,90 30,20 66.SE

Kuřecí Stripsy
neodolatelná kombinace pikantních kuřecích stripsů a jemného dresinku v bagetě 38,40 37,00 35,70 34,30 33,60 32,90 76.PS

Kuřecí Špíz
s marinovanými kuřecími kousky, slaninou a grilovanou zeleninou v barbecue omáčce 38,40 37,00 35,70 34,30 33,60 32,90 67.KS

Strana 1/2

Crocodille - Bagety  O  S  M L  XL  XXL EAN
kód

kód

Ceník výrobků
vhodný pro prodejní automaty
 

Tuňák & Vejce
kousky šťavnatého tuňáka s plátky vajec a čerstvou jarní cibulkou 35,30 34,00 32,80 31,50 30,90 30,20 51.TV

Šunka Dijon
šunka od kosti ze studeného kouře s pikantním dijonským dresinkem 38,40 37,00 35,70 34,30 33,60 32,90 91.SS

Crocodille - Sendviče  O  S  M L  XL  XXL EAN
kód

kód

Triple/šunka, vejce, slanina tři sendviče v jednom balení: šunka a sýr 
v pšeničném chlebu,vejce a slanina v tmavém chlebu, slanina s rajčaty a salátem ve světlém chlebu 43,10 41,60 40,00 38,50 37,70 37,00 84.TR

Kuřecí Tripl    Kousky kuřecího masa s křupavou slaninou a plátky rajčat. 
Lahodná vajíčková pomazánka na bílém pšeničném chlebu 43,10 41,60 40,00 38,50 37,70 37,00 93.KT

421440

Ceník výrobků
vhodný pro prodejní automaty

Crocodille - Bagety EAN
kód kód

ATM Golf
bagetka s kuřecími nugetkami, pikantním dresinkem a salátem

43.GO

Kempink pochoutka
houska s kmínem plněná tradičním salátem Kempink

77.HK

ATM Šunkový Eiffel
porce šunky se sýrem massdamer a plátky sterilované okurky na bagetě mazané máslem

42.SE

ATM Sýrový Mlsoun
smetanový sýr brie a eidam, s plátky vajec a jarní cibulkou na pikantním dresinku

46.SM

ATM Chlebíčkový Labužník
chuť pravých chlebíčků v bagetě, s výběrem salámů na bramborovém salátu

44.CL

ATM Kuřecí Stripsy
neodolatelná kombinace pikantních kuřecích stripsů a jemného dresinku v bagetě

45.PS

Golf
bagetka s kuřecími nugetkami, pikantním dresinkem a salátem

73.GO

Sýrový Mlsoun
smetanový sýr brie a eidam, s plátky vajec a jarní cibulkou na pikantním dresinku

72.ML

Chlebíčkový Labužník
chuť pravých chlebíčků v bagetě, s výběrem salámů na bramborovém salátu

75.CL

Krůtí Šunka
krůtí šunka a smetanová pomazánka, s plátky křupavé, zelené papriky a s pažitkou

61.KS

Šunkový Eiffel
porce šunky se sýrem massdamer a plátky sterilované okurky na bagetě mazané máslem

66.SE

Vejce Ředkvička
lahodná vajíčková pomazánka v tmavé bagetě s plátky vajec a ředkvičkou

92.VR

Kuřecí Stripsy
neodolatelná kombinace pikantních kuřecích stripsů a jemného dresinku v bagetě

76.PS

Kuřecí Špíz
s marinovanými kuřecími kousky, slaninou a grilovanou zeleninou v barbecue omáčce

67.KS

takto vybarvený řádek označuje novinku

Crocodille - Sendviče EAN
kód kód

Tuňák & Vejce
kousky šťavnatého tuňáka s plátky vajec a čerstvou jarní cibulkou

51.TV

New Yorker tenké plátky pastrami roštěné s hořčicovým dresinkem,
doplněné sýrem gouda a kyselou okurkou

03.NY

Šunka Dijon
šunka od kosti ze studeného kouře s pikantním dijonským dresinkem

91.SS

Triple/šunka, vejce, slanina tři sendviče v jednom balení: šunka a sýr
v pšeničném chlebu,vejce a slanina v tmavém chlebu, slanina s rajčaty a salátem ve světlém chlebu

84.TR

Kuřecí Tripl Kousky kuřecího masa s křupavou slaninou a plátky rajčat.
Lahodná vajíčková pomazánka na bílém pšeničném chlebu

93.KT

Crocodi l le  ČR,  spol .  s  r.  o .  -  Pro v íce  informací  vole j te  zákaznickou l inku 800 1  CROCO (27626) .  Kontaktovat  nás
můžete také písemně na mail obchod@crocodille.com, či na adre se Poděbradská 88/55, Praha 9 - Hl oubětín, PSČ 198 00

platnost od 1. 4. 2015 (altualizace 8. 1. 2016)
Cenová kategorie je odběrateli určena na základě obratu dosaženého v předcházejícím období (od 21. dne předešlého měsíce do 20. dne měsíce aktuálního).
Příklad: cenová kategorie na měsíc květen je určena na základě obratu za období 21. března až 20. dubna

Ceník výrobků Crocodille
pro nezávislý trh

platnost od 11. 11. 2021

Crocodille - Bagety neregistrovaní
zákazníci S M L

doporučená 
prodejní 

cena
EAN KÓD

Golf
kuřecí nugety, pikantní dresink a pekingské zelí

44,40 Kč 43,10 Kč 41,80 Kč 40,50 Kč 64,- 73.GO

Šunkový speciál
plátky šunky, salámu vysočina a sýru eidam s petrželovým dresinkem

44,30 Kč 43,00 Kč 41,70 Kč 40,40 Kč 64,- C006.CZ

Šunkový eiffel
plátky šunky a sýru ementál s kyselou okurkou a máslem

48,70 Kč 47,40 Kč 46,10 Kč 44,80 Kč 69,- 66.SE

Chlebíčkový labužník
chuť lahůdkových chlebíčků s výběrem salámů na bramborovém salátu

49,80 Kč 48,50 Kč 47,20 Kč 45,90 Kč 69,- 75.CL

Sýrový mlsoun
Sýr Camembert a eidam s plátky vajec a pikantním dresinkem

50,60 Kč 49,30 Kč 48,00 Kč 46,70 Kč 69,- 72.ML

Kuřecí stripsy
pikantní kuřecí stripsy s majonézou a salátem

53,50 Kč 51,70 Kč 50,10 Kč 48,30 Kč 74,- 76.PS

Kuřecí caesar
pečené kuřecí maso s parmezánem, slaninou a salátem

53,50 Kč 51,70 Kč 50,10 Kč 48,30 Kč 69,- C001.CZ

Trhané vepřové & čedar
trhané vepřové maso se sýrem čedar a pečenou paprikou

54,50 Kč 53,00 Kč 51,60 Kč 49,90 Kč 79,- C069.CZ

Kuře & blů číz
kuřecí maso s modrým sýrem, smaženou cibulkou, majonézovým dresinkem a BBQ omáčkou

54,50 Kč 53,00 Kč 51,60 Kč 49,90 Kč 79,- C070.CZ

Crocodille - Sendviče neregistrovaní 
zákazníci S M L

doporučená 
prodejní 

cena
EAN KÓD

Tuňák & vejce
tuňák s petrželovým dresinkem, vejcem a zeleninou

52,40 Kč 51,10 Kč 49,80 Kč 48,50 Kč 69,- 51.TV

Šunkový s vajíčkem
sladový chléb s plátky zauzené šunky a vajec,
pšeničný chléb s plátky zauzené šunky a okurkou

50,80 Kč 49,50 Kč 48,20 Kč 46,90 Kč 69 ,- C046.CZ

Slanina a vejce
plátky slaniny s vejcem, rajčetem a salátem

50,30 Kč 49,00 Kč 47,70 Kč 46,40 Kč 69,- C045.CZ

Vejce, šunka, slanina 
šunka a sýr, vejce a slanina, slanina s rajčaty a salátem

54,60 Kč 52,90 Kč 51,00 Kč 49,20 Kč 75,- 84.TR

Hovězí pastrami 
hovězí pastrami s hořčičným dresinkem, smaženou cibulkou a kyselou okurkou

51,60 Kč 50,00 Kč 48,20 Kč 46,40 Kč 69,- C067.CZ

Crocodille - Speciality neregistrovaní 
zákazníci S M L

doporučená 
prodejní 

cena
EAN KÓD

Caesar wrap
pečená kuřecí prsíčka s caesar dresinkem, slaninou a zeleninou

50,30 Kč 49,00 Kč 47,70 Kč 46,40 Kč 69,- 96.CW

Výše uvedené ceny, kromě doporučených prodejních cen, neobsahují 15 % DPH.

Crocodille ČR, spol. s r. o. - Pro více informací volejte zákaznickou linku 800 1 CROCO (27626). Kontaktovat nás
můžete také písemně na e-mail obchod@crocodille.com, či na adrese Poděbradská 88/55, Praha 9 - Hloubětín, PSČ 198 00

Kategorie dle odběrů v ks a průměrná marže odběratele:

Neregistrovaní zákazníci    

S  prodej 0 - 249 ks  

M  prodej 250 - 399 ks  

L  prodej 400 - a více  


