
Всички цени в месечната промоция са в лева и със включен ДДС. Предложенията важат за периода 11.04.2016 г. – 8.05.2016 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.

www.elcomp68.com

Ние Ви даваме решение

ПРОМОЦИЯ
БЕЗПЛАТНА
ДОСТАВКАДОСТАВКААП

РИ
Л

код: 24687

код: 23637

код: 10238

•  вълнообразна гумирана зона на захващане 
•  триъгълна форма за удобство при захващане 
•  хромиран клип, бутон и връх 
•  високопрецизен връх за чертане и писане •
•  гумичка под бутона 

• неонови цветове, 100 листчета в опаковка
• стабилно залепване
• не оставят следи от лепило
• 75 х 75 mm

• Секундно лепило с голяма начална якост и 
изключителна сила на залепване.

540
лв.

090
лв.

080
лв.

АВТ. МОЛИВ ROTRING 
TIKKY NEW COLOURS

ЛИСТЧЕТА  
САМОЗАЛЕПВАЩИ 75/75 

НЕОН/ПИНК

ЛЕПИЛО JIP 
СУПЕР 3 ГР. 

стара цена 
6.00 лв.

стара цена 
1.00 лв.

стара цена 
0.90 лв.

-10%

-10%

-10%

Всички цени в месечната промоция са в лева и със включен ДДС. Предложенията важат за периода 11.04.2016 г. – 8.05.2016 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.

034 44 22 88



Всички цени в месечната промоция са в лева и със включен ДДС. Предложенията важат за периода 11.04.2016 г. – 8.05.2016 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.

www.elcomp68.com

Ние Ви даваме решение

ПРОМОЦИЯ
БЕЗПЛАТНА
ДОСТАВКАДОСТАВКААП

РИ
Л

код: 27084

код: 39382

код: 42551

• Надежна защита на документи от повреда и прах 
вкъщи, в офиса или на път.

• Позволява съхранение и пранспортиране на голямо 
количество документи.

100
лв.

100
лв.

145
лв.

ЧЕТКИ BEIFA WMZ 

5 БР КРЪГЛИ

ШАБЛОНИ RIO 806 
 С ЛАТИНСКИ БУКВИ 

ГОЛЕМИ

ПАПКА А4 PP С 3 КАПАКА 
И ЛАСТИК, 4 ЦВЯТА-14391 

стара цена 
1.30 лв.

стара цена 
1.30 лв.

стара цена 
1.70 лв.

-20%

-20%

-15%

Всички цени в месечната промоция са в лева и със включен ДДС. Предложенията важат за периода 11.04.2016 г. – 8.05.2016 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.

034 44 22 88



Всички цени в месечната промоция са в лева и със включен ДДС. Предложенията важат за периода 11.04.2016 г. – 8.05.2016 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.

www.elcomp68.com

Ние Ви даваме решение

ПРОМОЦИЯ
БЕЗПЛАТНА
ДОСТАВКАДОСТАВКААП

РИ
Л

код: 31028

код: 24201

код: 9403

• Ръчно изработена количка, подходяща за подарък при 
кръщене и бебешки рожден ден.

• Възможност за мини-пожелание тип свитък в 
количката

•  подходяща за високоскоростни копирни машини , за 
лазерни и мастиленоструйни принтери 

• възможност за постигане на по-добро качество при 
всички видове копирни машини и принтери 

• 500 листа в пакет 
• 5 пакета в кашон 
• 146% белота 

120
лв.

600
лв.

650
лв.

ХИМИКАЛКА ЗА IPAD, - SK570401 
ЧЕРЕН,СРЕБЪРЕН,

ЗЕЛЕН,ОРАНЖ,ЧЕРВЕН,СИН

ХАРТИЯ IQ ECONOMY 
A4  80 ГР.

КОЛИЧКА ПОДАРЪК
ОТ ЛУКСОЗЕН КАРТОН НОВ ПРОДУКТ

стара цена 
1.50 лв.

стара цена 
7.50 лв.

-20%

-20%

Всички цени в месечната промоция са в лева и със включен ДДС. Предложенията важат за периода 11.04.2016 г. – 8.05.2016 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.

034 44 22 88



Всички цени в месечната промоция са в лева и със включен ДДС. Предложенията важат за периода 11.04.2016 г. – 8.05.2016 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.

www.elcomp68.com

Ние Ви даваме решение

ПРОМОЦИЯ
БЕЗПЛАТНА
ДОСТАВКАДОСТАВКААП

РИ
Л

код: 34008

код: 37455

код: 37266

• Марка/Модел Fujitsu Esprimo C5730
• Статус А клас
• Процесор Intel Core 2 Duo, E7400 2800Mhz 3MB
• Памет Обем 2048MB
• Операционна Система          с инсталиран Windows 7                                              

   Home Premium SP1

• Кафемашина, тип Capsules
• Мощност, W  1500 W
• Обем на резервоара, л 0.8
• Капацитет за чаши 1
• Функции:   Removable Tank, Thermob 

   lock, Water Filter
• Размери, cm  24.1 x 16.1 x 30.5 cm
• Тегло, kg  2.35kg
• Други   Eco mode activ. after 5 min

• Вх.напрежение, V  170V-280V
• Изх. мощност, VA 650VA/360 W
• Брой изводи  4
• Тип изводи  4 x IEC 320 C13
• Защити  IEC/EN 62040-1
• Технология  Line-Interactive
• Други Communication Ports: 1 USB port, Data line surge 

EATON 5E 650I USB

KRUPS KP120831
КАФЕМАШИНА

FUJITSU ESPRIMO C5730 
ULTRA SLIM DESKTOP С 

ИНСТАЛИРАН WINDOWS 7 
ВТОРА УПОТРЕБА

Всички цени в месечната промоция са в лева и със включен ДДС. Предложенията важат за периода 11.04.2016 г. – 8.05.2016 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.

034 44 22 88

106лв.

149 лв.

148 лв.



Всички цени в месечната промоция са в лева и със включен ДДС. Предложенията важат за периода 11.04.2016 г. – 8.05.2016 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.

www.elcomp68.com

Ние Ви даваме решение

ПРОМОЦИЯ
БЕЗПЛАТНА
ДОСТАВКАДОСТАВКААП

РИ
Л

код: 35408

код: 36824

• Статус  А клас
• Екран Размер  19”
• Резолюция  1280x1024 SXGA 5:4
• Яркост   300 cd/m2
• Контраст  500:1
• Цвят   Silver/Black
• TFT Екстри  USB Hub 
• Гаранция  6 мес.

• Процесор Intel Celeron N2840 DualCore   
  (2.16GHz-2.58GHz/1M/22nm/7.5W)

• Екран  15.6” HD LED (1366x768) Glare
• Памет  4GB DDR3 1600MHz (on-board)
• Хард диск 1TB 5400rpm, 2.5”
• Батерия 48WHrs, 3-cell Li-ion Battery Pack
• Гаранционен срок 2-years limited global hardware warranty
•    1-year battery pack warranty

ASUS L502MA-
XX0033D, 15, N2840

МОНИТОР
HP L1940T ВТОРА УПОТРЕБА

Всички цени в месечната промоция са в лева и със включен ДДС. Предложенията важат за периода 11.04.2016 г. – 8.05.2016 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.

034 44 22 88

566лв.

 69 лв.



Всички цени в месечната промоция са в лева и със включен ДДС. Предложенията важат за периода 11.04.2016 г. – 8.05.2016 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.

www.elcomp68.com

Ние Ви даваме решение

ПРОМОЦИЯ
БЕЗПЛАТНА
ДОСТАВКАДОСТАВКААП

РИ
Л

• Part #  STEA500400
• Капацитет 500 GB
• Интерфейс USB 3.0
• Захранване USB
• Други  Height 14.8mm, Width 80.0mm, Length  

  117.0mm
• Гаранционен срок 24 месеца

SEAGATE EXPANSION 
PORTABLE HARD DRIVES 500GB, 

USB 3.0, STEA500400

Всички цени в месечната промоция са в лева и със включен ДДС. Предложенията важат за периода 11.04.2016 г. – 8.05.2016 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.

034 44 22 88

102лв.

код: 22726

• 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
• 3G Network HSDPA 900 / 1900 / 2100
• 4G Network
• Multitouch 4.0” 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density)
• Android OS, v5.0 (Lollipop)
• Camera
• Primary 5 MP, 2592 х 1944 pixels, LED flash, Secondary 

VGA

LENOVO A1000 
DUAL SIM BLACK

155лв.

код: 42775


