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Cena PHM v Německu ve Freyungu a nákupy

Je v podstatě jedno odkud pojedete, pokud míříte za nákupy do Německa – speciálně do Freyungu,
pak Vás bude zajímat výpadovka z Freyungu podél Bahnhofstraße, přejedete okolo nádraží a pak už
to uvidíte, GPS 48.800073, 13.54878 na parkoviště Aldi. Je to menší nákupní zóna na konci města za
nádražím. Kromě Aldi, Netto a Rewe, je zde ještě Takko a Kik.

 

Cena PHM (cena nafty a i benzínu)

Cena pohonných hmot v Německu – ve Freyungu – stanice SHELL – cena k 8.5.2014:

Cena Nafty – 1,349 EUR / litr (Diesel)

Cena Benzinu – 1,499 EUR / litr (Super)

Ještě drobné doplnění k této čerpací stanici a to k toaletám – čisté, vybavené, pro zákazníky zdarma.
Ve fotogalerii je ukázka.

 

Obchody a jejich zhodnocení

Navštívili jsme Aldi a Netto a krátce nahlédli do KiKu.
Výběr zboží byl v této Aldině subjektivně menší, spousta položek chyběla – např. směsi na pečení
chleba do pekáren, kakao, čaje, hořčice… Možná, že jsou také malinko dražší oproti jiným Aldinám
(např. u Passova) a v některých položkách je paradoxně levnější i nákup v Rakousku (viz. článek
nákupy v Rakousku).  Kolega zde měl navíc problém s kartou – Aldi ve Freyungu akceptuje pouze
karty Maestro a nějaké místní značky – doplňuji, že se jedná většinou o karty EC – je to jakási
německé náhrada za globální Visu a Mastercard – podle jednoho kolegy z Německy je to asi levnější
(nemáme odzkoušeno, pouze předávám, jak jsem slyšel).

Jeden společný rozdíl pro tuto Aldinu i Netto – naposled, když jsme kupovali hubky na nádobí, tak je
měli balené po 6ks za 0,35 EUR. Teď je zde k dispozici pouze balení po 3ks za stejnou cenu – pozn.
jiná značka na balení.

Vyjme výše uvedeného je Netto tak nějak celkově stejné asi jako všude, žádné výhrady k němu
nemám. Naopak zdejší Aldi (Freyung) se nám subjektivně zdála taková divná, nedokáži ale úplně
popsat proč. Osobně si však příště vybírám jiné místo k nakupování. KiK jsme viděli opravdu krátce –
je to stejné jako u nás…

Vybrané ceny

Je to výběr z toho co si pamatuji a co jsme nakoupili.

Aldi cena | Netto cena
Gouda Holandská 5,59 EUR / kg | Gouda Holandská 5,29 EUR / kg
Jogurt – čokoláda, oříšky – bal. 1kg 1,59 EUR / kg | Jogutr – vanilka bal. 1 kg 1,59 EUR / kg

Briespitze – francie 1,05 EUR / 250g | Měkký sýr Francie 60% /La belle
Laitière 1,05 EUR / 200g

Italské špagety, fusili, penne 0,85 EUR / 500g | Italské špagety, fusili, penne 0,79 EUR / 500g
| Cidrový nápoj (4%) jablko, ovoce 1,29 EUR / 0,75l
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| Duplo – čokoláda – balení 10ks 1,29 EUR / 10ks

| Sladkosti – mini kokos. čoko (jako
malý snikers) 1,59 EUR / 400g

Toaletní papír (3 vrstvy, 8 rolí) 1,95 EUR / 8 rolí | Toaletní papír (3 vrstvy, 8 rolí) 1,95 EUR / 8 rolí
Mýdlo (klasická kostka) 0,29 EUR / ks |
Mozzarella (light 8,5% tuku) 0,55 EUR / 125g | Mozzarella (light 8,5% tuku) 0,55 EUR / 125g
Oříšky – studentská směs 1,29 EUR / 200g |
Puding – čokoládový, vanilka 0,29 EUR / 3x41g |
Kešu oříšky – v chilli 1,49 EUR / 200g |
Čaj Rooibos – 25 sáčků 0,89 EUR / 50g | Čaj Assám – 50 sáčků 0,69 EUR / 87,5g
Jemný desert se smetanou 0,19 EUR / 200g |

| Kakao v prášku 1,49 EUR / 250g

Fotogalerie

[Ukázat jako slideshow]
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