
Национален номер за поръчка  

0700 17 200
Поръчайте online:  

www.oplus.bg
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количество 15936-А 
формат А5

08127-А 
формат 2/3 А4

безплатни химикалки 
Papermate InkJoy Slylus

над 20 броя 3.09 3.69 5 броя
над 100 броя 2.89 3.59 20 броя
над 250 броя 2.79 3.45 50 броя
над 500 броя 2.69 3.35 100 броя
над 1000 броя 200 броя

количество 21811-А
формат А5 

25179-А
формат 2/3 А4

безплатни химикалки 
Papermate InkJoy 100 CAP

над 24 броя 2.75 3.25 5 броя
над 60 броя 2.65 3.19 10 броя
над 120 броя 2.58 3.09 20 броя
над 252 броя 2.49 2.99 50 броя
над 504 броя 2.38 2.89 100 броя
над 1 008 броя 200 броя

Само за търговци  
ТРИДНЕВНА ПРОМОЦИЯ КАСОВИ КНИГИ

Валидност: 10 - 12.11.2021 г.

Книга за дневните финансови отчети

• 370 страници
• номерирана с дати
• включва регистър за ползваните касови бележки от 

кочан
• пригодена за многосменен режим на работа
• подходяща за обекти търгуващи с течни горива
• с перфорация за архивиране
•  с подвързия

Книга за дневните финансови отчети

• 368 страници
• номерирана с дати
• с перфорация за архивиране

Книга за дневните финансови отчети

• 368 страници
• номерирана с дати
• включва регистър за ползваните касови бележки от кочан
• с перфорация за архивиране
• прошнурована
• формат 2/3 А4 с полета за безкасови плащания - подходяща за обекти, 

които работят с дебитни и кредитни карти, ваучери, наложен платеж

количество 10574-А 
формат А5

10562-А
формат 2/3А4

безплатни химикалки 
Papermate InkJoy Slylus

над 20 броя 4.29 6.49 5 броя
над 100 броя 3.89 5.99 20 броя
над 250 броя 3.79 5.69 50 броя
над 500 броя 3.69 5.59 100 броя
над 1000 броя 200 броя

ПОДАРЪК
химикалка Papermate InkJoy 

Stylus синя* според нивата на 
заявка

* препоръчителна продажна 
цена 1.99 лв. с ДДС

допълнителна отстъпка при 
плащане до 30.11.2021 г.

съобразени с изискванията на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № Н-18

съобразени с изискванията на 
Наредба за изменение и  
допълнение на Наредба № Н-18
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