
 

                                               

„COLECTIE DE DIVINURI” 

 

 

PRODUS 

Denumire: „COLECȚIE DE DIVINURI” 

Appellation: DIVIN 

Categorie: VS, VSOP, XO 

Vîrsta: de la 3 la 15 ani 

Alcool: 40%, 44% VOL 

 

FORMA DE PREZENTARE 

Ambalaj: Sticlă străvezie Martina 

Dop: Plută naturală  

Forma de prezentare: 0,05l 

Cutie Suvenir: DISPONIBIL 

Număr de seturi în cutie: 12 

 

 

VIN-MATERIE PRIMĂ 

Aligote, Feteasca Albă, Rcațiteli 
                                                         

 

DESCRIERE 

Setul este format dintr-o varietate de 

produse, și anume 8 sticle de: Divin 

“Belîi Aist 5 ani”, “Bălţi 7 ani”, 

“Speranţa 9 ani”, “Bucuria 10 ani”, “Prazdnicinîi 15 ani”, “Voievod 5 ani”, “Voievod 4 ani”, 

“Voievod 3 ani”. 
 

 

 

S.A. „BARZA ALBĂ” 

Republica Moldova, mun. Balți, MD-3101, str. Victoriei, 49, IDNO: 1003602014168, 

TVA 1200512, tel/fax +373 231 30285, e-mail: ba@mtc.md , web: barzaalba.md   

IBAN: MD04VI022240100000163, în BC „VICTORIABANK” S.A. fil. 1 Bălți, VICBMD2X740 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

Petru a satisface cererea de suvenire, întreprinderea 

produce și comercializează o gamă largă de seturi 

suvenire, care sun procurate de obicei pentru a fi 

oferite ca cadou atât în țară cât și ca prezente pentru 

turiștii și consumatorii din afara ei. 
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