
● чрез отдел „Реализация“: тел. 02/483-00-96, факс 02/945-61-84, e-mail: realizacia@prosveta.bg

● чрез търговските обекти на издателството

Област: ......................................................................................................................

● сканирани на e-mail: marketing@prosveta.bg

За информация:
 Национална информационна мрежа

Булстат: ....................................................................................................................

Тел.: 02/923-18-47, 923-18-51, 923-18-52

ФОРМУЛЯР  ЗАЯВКА 
за закупуване на учебни помагала за изучаване на английски език по системата „РОР! 2“ за 5 – 6-годишни деца

Район: ........................................................................................................................

Наименование на заявителя: ……………………………………………….….

 при получаване на помагалата

Заявка може да се изтегли и попълни
в удобен за вас формат на адрес:

Банкова сметка:

Брой групи: ..............................................................................................................
BIC: RZBBBGSF

Факс: 02/923-18-50, 923-18-55
Община: ....................................................................................................................

Град/село: .................................................................................................................

IBAN: BG68RZBB91551061225408BGN

www.prosveta.bg

Плащането се извършва в брой

Лице за контакти: ...................................................................................................

E-mail: marketing@prosveta.bg

Мобилен телефон: ...................................................................................................

Пощенски код: .........................................................................................................

НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКАТА:
● чрез представителя на издателството за съответната област 

E-mail: .......................................................................................................................
Брой деца: ................................................................................................................

Служебен телефон: .................................................. Факс:...................................

ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД
www.prosveta.bg

Улица, №: ..................................................................................................................

МОЛ: .........................................................................................................................

                                             (Детска градина/Район/Община/Езиков център)

……………………………………………………………………………………….

 или по сметката на издателството.

Райфайзенбанк ЕАД
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УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ 
№ Наименование на помагалото Брой Сума
1 Книга за детето със СD
2 CD към системата 6,00 лв.
3 Книга за учителя (със CD)
4 Сюжетни карти – комплект от 100 броя
5 Флашкарти – комплект от 100 броя
6 Плакати – комплект от 2 броя
7 Кукла ЛИЛИ
8 Кукла УИЛИ
9 Чанта за комплекта

Обща сума

1.  При закупуване на 5 и повече броя от  „Книга за детето със CD“ издателството предоставя 10% отстъпка от цената.

   – Книга за детето със CD
   – Книга за учителя

   – Книга за детето със CD

2.  При закупуване на 10 и повече броя от „Книга за детето със CD“ издателството предоставя:

Единична цена с ДДС

23,00 лв.
6,00 лв.

● Търговска отстъпка в размер на 15% от коричната цена и същата отстъпка за всички останали 
помагала от комплекта независимо от заявения брой.
● Безплатно за учителя  

   – Плакати (комплект от 2 броя)
   – Книга за учителя

● Търговска отстъпка в размер на 15% от коричната цена и същата отстъпка за всички останали 
помагала от комплекта независимо от заявения брой.

При заявяване следва да се има предвид, че в зависимост от броя на поръчаното количество
„Книга за детето със CD“ имате следните търговски отстъпки и безплатни бройки за учителя:

25,00 лв.

3.  При закупуване на 20 и повече броя от „Книга за детето със CD“ издателството предоставя:

35,00 лв.
35,00 лв.

25,00 лв.

Предлагаме на вниманието ви комплект учебни помагала за изучаване на английски език
по системата „РОР! 2“ за 5 – 6-годишни деца

15,00 лв.

17,00 лв.

● Безплатно за учителя  
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   – Книга за детето със CD

   – Флашкарти (комплект от 100 броя)

   – Книга за детето със CD

   – Плакати (комплект от 2 броя)
   – Сюжетни карти (комплект от 100 броя)
   – Кукла ЛИЛИ
   – Кукла УИЛИ

   – Книга за детето със CD

   – Плакати (комплект от 2 броя)
   – Сюжетни карти (комплект от 100 броя)
   – Кукла ЛИЛИ
   – Кукла УИЛИ
   – Флашкарти (комплект от 100 броя)
   – Чанта за комплекта

6.  При закупуване на 150 и повече броя от „Книга за детето със CD“ издателството предоставя:

● Безплатно за учителя  

   – Книга за учителя

● Търговска отстъпка в размер на 15% от коричната цена и същата отстъпка за всички останали 
помагала от комплекта независимо от заявения брой.
● Безплатно за учителя  

   – Книга за учителя

4.  При закупуване на 50 и повече броя от „Книга за детето със CD“ издателството предоставя:
● Търговска отстъпка в размер на 15% от коричната цена и същата отстъпка за всички останали 
помагала от комплекта независимо от заявения брой.

● Безплатно за учителя  

(трите имена, длъжност)

Изготвил заявката: .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

   – Книга за учителя

● Търговска отстъпка в размер на 15% от коричната цена и същата отстъпка за всички останали 
помагала от комплекта независимо от заявения брой.

   – Плакати (комплект от 2 броя)

5.  При закупуване на 100 и повече броя от „Книга за детето със CD“ издателството предоставя:
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