
 
 

 
http://blckest.com/                       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Együttműködési Ajánlat 
 

Eni Mag-ház -  Bálint Enikő 
 

részére 
 

A dokumentumban szereplő információk bizalmasan kezelendők, a BLCKEST Coffee Roasters képviselőinek írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik fél 
számára nem adhatók tovább.  
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 Frissen pörkölt, magas minőségű kávé biztosítása 

 

BLCKEST Coffee Roasters   

A BLCKEST Coffee Roasters egy gyerekkori bárátságon alapuló, Budapesten található pörkölőüzem.  

A kíváncsiságtól és a kávé szeretetétől motiválva sok-sok éve tanulunk és kutatunk új ízek, innovatív megoldások után a kávépörkölés 

területén. Tesszük ezt a legkülönlegesebb zöldkávékból a világ minden tájáról. A pörkölésnél nagy odafigyeléssel, egyedi pörkölési 

profilokkal az adott kávékra jellemző ízjegyek kihangsúlyozására törekszünk, majd az elkészült kávét pihentetés és csomagolás után juttatjuk 

el vásárlóinkhoz.  

Méretünkből adódóan gyakran van lehetőségünk kis tételekkel dolgozni, elkerülve ezzel a korábbi kávé felhalmozódását, biztosítva a 

folyamatos frissességet. A BLCKEST kávé vásárlásakor biztos lehet a termék magas minősége felől, elkészítésénél pedig a különleges illat- 

és ízhatásban. 

A BLCKEST-nél sajátos pörkölési megoldásainkkal széles alternatívát kínálunk a kellemesen savas, gyümölcsös ízvilág kedvelőitől egészen 
azokig, akik a mélyebb csokoládés, gyógynövényes ízeket értékelik. 
Zöldkávéink ellenőrzött forrásból érkeznek, a legmagasabb SCA (Speciality Coffee Association) minőséget képviselik. 

TOP 5 Legnépszerűbb Kávépörkölő 2019                -       Kávékorzó Független Kávémagazin Közönségszavazás 
TOP 10 Legnépszerűbb Kávé 2019 (BLCKEST BLEND)      -      Kávékorzó Független Kávémagazin Közönségszavazás 

 

Céginformáció 

BLCKEST Coffee Roasters   –  1117 Budapest, Budafoki út 111-113 HUNGARY 

Cégnév:   Kondax Kft. 

Cím:   2454 Iváncsa, Fő utca 130/3 

Cégjegyzékszám:  07 09 016474 

Adószám:   14762785-2-07 

Számlaszám:  10403136-50515256-52561000 

FELIR:   AA6124913 

E-mail:   info@blckest.com 
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Termékek megrendelése / kiszállítása 

 

A BLCKEST Coffee Roasters Ügyfelei részére egy online (https://blckest.com) elérhető, nem publikus, jelszóval titkosított un. „Ügyfélnaplót” 

biztosít, ahol a szerződéssel kapcsolatos részletek, ill. a rendelések és kifizetések aktuális állapota követhető nyomon. A BLCKEST termékek 

megrendelése történhet e-mail, telefon útján, vagy az Ügyfélnaplón elhelyezett online megrendelőn keresztül. 

A BLCKEST Coffee Roasters munkatársai a megrendelt kávét a megrendelés napjától számított maximum 4 napon belül juttatja el a 

Megrendelő részére, ami a készlet fogyásánál a Megrendelő részéről figyelembe veendő. 

A folyamatos és zavartalan ellátás érdekében kedves vásárlóinkat arra kérjük, hogy ha a maximum rendelkezése álló termék mennyisége 

elér egy alacsony mennyiséget akkor azt jelezzék felénk. Ebben az esetben van lehetőségünk időben gondoskodni a friss áruról. A kiszállítás 

a BLCKEST Coffee Roasters munkatársai által, vagy futárszolgálattal történik. 

Tekintettel az Eni Mag-ház jellegére, a termékek kiszállítását visszazárható és újratölthető, 2 kg kapacitású tárolóedényekben oldjuk meg. 

A babkávé kimérése, illetve – kérés esetén - őrölt formában történő átadása a vásárlóknak az üzletben történhetne. A tárolóedények 

egymásba halmozhatóak, visszaküldés esetén pedig további szállításhoz hasznosíthatóak. 

 

Kávéörlő 

A frissen pörkölt 100% arabica kávék és 100% kávékeverékek őrléséhez a BLCKEST Coffee Roasters – igény esetén, a szerződés odőtartamára 

- díjmentesen professzionális kávéörlőt helyez ki. Az örlő Mazzer Super Jolly Grocery, ill. minőségben, megjelenésben, kapacitásban, 

zajszintben vele azonos kategóriájú, új (vagy újszerű) eszköz. 

 

 

 

 
Illusztráció - Mazzer Super Jolly Grocery 
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  Ügyfélnapló   

 

A BLCKEST Coffee Roasters a Megrendelő részére egy online (https://blckest.com) elérhető, nem publikus, jelszóval titkosított un. 

„Ügyfélnaplót” biztosít, ahol a szerződéssel kapcsolatos részletek, és a rendelések és kifizetések aktuális állapota követhető nyomon. 

 

1. A https://blckest.com oldal alatti egyedi hivatkozás megnyitása: 
 

 

2. Jelszó beírása után ügyfélnapló használata: 

 
 
Az ügyfélnapló áttekintést ad a megrendelt termékekről és azok aktuális státuszáról (új rendelés, kiszállítva, fizetve), a kihelyezett 
eszközökről, ill. tartalmaz egy hibabejelentő/rendeléshez használható formot amivel megkönnyíti az elérésünket: 
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  Kávé ajánlataink 
SCA Speciality Grade – 100% Arabica kávékülönlegességek 

 

 

Peru Huabal Cajamarca (organikus kávé) – Világos Pörkölés 

Származási ország:  Peru 

 Régió:   Cajamarca, Huabal 

 Variáns:   Catimor, Caturra, Pache, Typica 

 Feldolgozás:  Mosott 

 Osztályozás:  Grade 1 – kiváló minőség (speciality) – Screen 15/19 

Ízjegyek:   rendkívül gyümölcsös, friss, citrusos, fűszeres 

A Cajamarca régió az Andok északi részén terül el, 2750 méteres átlagos tengerszint feletti magasságban. A területen kávétermesztés során 

nagy figyelmet fordítanak a környezetre, ezért itt kifejezetten magas az organikus kávék aránya. A Peru Huabal Cajamarca is egy ilyen kávé, 

aminek organikus származását tanúsítvánnyal igazolunk. 

Az újhullámos kávézás rajongóink ajánljuk világos pörkölése, gyümölcsössége és frissesége okán. Önmagában fogyasztva izgalmas, finoman 

savas, ami tejes italokban lágy, édeskés tónusokat kap. 

 

Aroma:  7.75 

Íz:  7.75 

Savasság:  7.50 

Befejezés: 7.50 

Testesség: 7.75 

Balansz:  7.75 

Összkép:  7.75 

Egységesség: 10.00 

Édesség:  10.00 

Tisztaság:  10.00 

 

 

TOTAL:  83.50 

 

 

BLCKEST Blend – Sötét (Full City – Full City+) pörkölés 

 

TOP 10 Legnépszerűbb Kávé 2019 (BLCKEST BLEND)      -      Kávékorzó Független Kávémagazin Közönségszavazás 

 

A BLCKEST Blend fantázianevű kávékeverék egy saját receptúra alapján készült, Speciality kávék házasításából készült 100% arabica mix. 

Ízeiben megtalálható a karamell, a csokoládé és egy enyhe citrusosság. Előbbi komponensei miatt önmagában „feketén” is könnyen 

fogyasztható, az enyhei savai pedig jól harmonizálnak a tejes italok tejcukor tartalmával. 

Elsősorban a klasszikus vonal kedvelőinek ajánljuk, akik a karakteresebb ízvilágot keresik érdekes ízjegyekkel fűszerezve. A BLCKEST Blend 

egy könnyen értelmezhető, nagyon népszerű, illatos kávékeverék. 

 

Teljeskörű aktuális terméklistánk: https://blckest.com/csomagolasmentes-2/ 

 

 

http://blckest.com/


 
 

 
http://blckest.com/                       

 

   

 

Árainkról (nettó összegek): 

Kávéőrlő kihelyezése nélkül 

BLCKEST Blend (100% Arabica)   - 5.500 Ft / kg 

Peru Huabal Cajamarca    - 5.500 Ft / kg 

 

Kávéörlő kihelyezéssel 

BLCKEST Blend (100% Arabica)   - 5.900 Ft / kg 

Peru Huabal Cajamarca    - 5.900 Ft / kg 

 

Termékminták     - Ingyenesen biztosított 

Szállítás      - ingyenesen biztosított 10kg felett 

Egyszer alap oktatás (örlő használata, árazás, stb.) - ingyenesen biztosított  

Professzionális kávéörlő kihelyezése   - ingyenesen biztosított 
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Kapcsolat: 

Gergely Attila pörkölde vezető / értékesítő 

E-mail: info@blckest.com 

Tel.: +36-70-387-6863 

 

Web: https://blckest.com 
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