
Всички цени в месечната промоция са в лева и със включен ДДС. Предложенията важат за периода 10.11.2014 г. – 10.12.2014 г. или до изчерпване на количествата. Цените, касаещи пакетни предложения 
се отнасят само за изрично посочените продукти. Снимките на подаръците са илюстративни, подаръците могат да бъдат в друг цвят.  
За повече информация и поръчка на тел.: 034 / 44 22 88, 034/ 44 63 84. Подаръците обявени в брошурата са ограничени количества.  
Елкомп-68 ООД си запазва правото да подмени някои от подаръците с такива на същата или по-висока стойност.
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Ние Ви даваме  

решение

ПРОМОЦИЯ
БЕЗПЛАТНА
ДОСТАВКАДОСТАВКА

•	пластмасово	тяло
•	хромирани	метални	части

•	пластмасово	тяло	
•	хромирани	метални	части

•	Изработена	от	картон	в	бял	цвят.
•	Възможност	за	съхраняване		

на	голям	обем	материали		
и	надписване	на	съдържанието.		

•	Затваря	се	с	връзки.	

1600  2000  130  
лв. лв. лв.

стара	цена стара	цена стара	цена

ПЛАСТМАСОВА ПАПКА  
С МАШИНКА 

КОПИРНА  
ХАРТИЯ

09001 08734

при покупка на 5 папки
получавате 1 папка подарък

важи при покупка  
на 5 пакета или кашон

•	С	механизъм	за	захващане	на	листа
•	Сменяем	етикет	за	надписване
•	Антистатична,	удобна	за	работа
•	С	перфорация	за	съхранение	в	класьор

•	Изработена	от	евкалиптова	целулоза.	
•	Подходяща	за	лазерни	и	мастиленоструйни	принтери	и	

копирни	машини.
•	Непрозрачност	92%
•	2%	белота
•	1	кашон	-	5	пакета	в	кашона.

1лв.

50
6	броя	за

1лв.

20

3475
лв./кашон

стара	цена

695
лв./пакет

стара	цена

5х5+1

лв.15

ХИМИКАЛКА PARKER  
JOTTER SPECIAL K60 
ЧЕРВЕН

ХИМИКАЛКА PARKER 
VECTOR STANDART K01, 
ЧЕРЕН

ПАПКА ДЕЛО 
КНИГОВЕНИЛ

24616 27061 25008

лв.1850

27лв.
50

595
цена	на	пакет

лв.
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се отнасят само за изрично посочените продукти. Снимките на подаръците са илюстративни, подаръците могат да бъдат в друг цвят.  
За повече информация и поръчка на тел.: 034 / 44 22 88, 034/ 44 63 84. Подаръците обявени в брошурата са ограничени количества.  
Елкомп-68 ООД си запазва правото да подмени някои от подаръците с такива на същата или по-висока стойност.

ЛАПТОП 
ASUS X551MAV-BING-SX363B, 15

КОМПЮТЪРНА 
КОНФИГУРАЦИЯ

19721 08041

•	Процесор:	Intel	Celeron	N2830	Dual	Core		
(22	nm,	up	to	2.42G,	2M	Cache)

•	Оперативна	памет:	2GB	DDR3	1600	MHz	(1	slot	free)
•	Твърд	диск:	500	GB	5400rpm
•	Видео	карта:	Intel	HD	Graphics	Gen7	(BayTrail)
•	Екран:	15.6”	HD	LED	(1366x768)	glare

•	Дънна	платка:	GIGABYTE	/	ASROCK	H81,	LGA1150	Intel	®	H81
•	Процесор:	Intel®	Pentium®	Processor	G3220		

(3M	Cache,	3.00	GHz),	Socket	LGA1150
•	Оперативна	памет:	4GB	DDR3	1333MHz
•	Твърд	диск:	500	GB	5400rpm
•	Видео	карта:	Intel®	HD	Graphics	4400/4600

499
лв.

468
лв.

TABLET RADIUS MD7019, 
7 инча, IPS
19721

•	Процесор:	Cortex	A7	Quad-core	Allwinner	A31S	1GHz,	GPU	PowerVR	
SGX	544MP

•	Оперативна	памет:	1GB	DDR3
•	Твърд	диск:	8	GB
•	Операционна	система:	Android	4.2.2
•	Екран:	7”	IPS	Capacitive	multi-touch	Екран,	Resolution	1280	x	800

124

МОНИТОР  
ACER 18.5 K192HQLB
23223

•	Екран:	18.5”	LED	1366x768
•	Яркост:	200	cd/m2

•	Контраст:	Dynamic	Contrast	100000000:1,	Static	contrast	1000:1
•	Интерфейс:	VGA

149
лв. лв.
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