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Лаптоп IdeaPad 
330 + подарък 
оригинална чанта
•	 Дисплей: 15,6" (39,62 cm) FHD TN AG 200N. 
•	 Процесор: N5000, 4G (1х4GB DDR4 2400). 
•	 Диск: 1 TB 5400 RPM.
•	 Модел: 81D100L6BM, 330-15IGM.

2035200283
2035200284
2035200285

22990
лв. 29990

лв. 
без ДДС

27588 лв. цена с ДДС-23%

ГЕЙМЪРСКИ 
СТОЛ MAX GAME + 
подарък слушалки

49990
лв. 

без ДДС

59988 лв. цена с ДДС

ВИж ВСИчКИ МОдЕЛИ на СТРанИца 17!
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6999
лв. 8999

лв. 
без ДДС

8399 лв. цена с ДДС-22%РАНИЦА SAFETY POCKET ZINC + ЧАНТА 
MESSENGER

•	 Размер: 48х34х18 cm.
•	 Обем: 28 l.
•	 Лека раница, подходяща за работа и за ръчен багаж при полети и пътувания.
•	 Притежава вътрешен разделител, 

”
дишащ“ гръб и джоб за бутилка.

•	 Скрит джоб на гърба на раницата за съхранение на ценни вещи.
•	 Малък джоб за аксесоари и презрамки със закопчаване в областта на гърдите.

Чанта за РаМО MessеNGeR

ЛАПТОП HP 5GY26EA АЛеНОЧеРвеН + 
ПОдАРък РАНИЦА HP

ЛАПТОП HP 4MX17EA сИН +  
ПОдАРък РАНИЦА HP

•	 Процесор: Pentium silver N5000 quad.
•	 Памет: 8 GB DDR4-2400 sDRAM (1x8 GB). 
•	 твърд диск: 256 GB M.2 ssD. 
•	 Intel UHD Graphics - UMA .
•	 Дисплей: 15,6" (39,62 cm) FHD Antiglare slim. 
•	 DVD-RW.

2035200278

•	 Процесор: Pentium N5000 quad.
•	 Памет: 8 GB DDR4-2400 sDRAM (1x8 GB).
•	 твърд диск: 1TB 5400RPM.
•	 Видео карта: Nvidia GeForce MX110 2 GB. 
•	 Дисплей: 15,6” (39,62 cm) FHD Antiglare slim. 
•	 DVD-RW.

2035200279

ПОДАРЪК

ПОДАРЪК

1095110274

69990
лв. 84990

лв. 
без ДДС

83988 лв. цена с ДДС-18%

63990
лв. 84990

лв. 
без ДДС

76788 лв. цена с ДДС-25%
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ЗАЛеПяйТе
ОТЛеПеТе ЗАдНАТА сТРАНА 
НА сНИмкАТА И ЗАЛеПеТе, 
ЗА дА сА НАбЛИЗО 
сПОмеНИТе вИ.

ОТПеЧАТвАйТе
ОТПеЧАТвАйТе сТИЛНИ 
И усТОйЧИвИ НА ПеТНА, 
скъсвАНе И вОдА сНИмкИ 
с фОРмАТ 5x7,6 CM.

20799
лв. 22990

лв. 
без ДДС

24959 лв. цена с ДДС-10%

•	 Джобен принтер, с който мигновено печатате.  
Tова е перфектен аксесоар за вашия телефон.

•	 Максимален размер на снимката: 5x7,6 cm.
•	 Работи с iOs®: 9.0 или по-нов, Android™: 4.4 или по-нов.
•	 Гаранция: 12 месеца.

2025101545
2025101546
2025101547

ДЖОБЕН 
ПРИНТЕР  
ZOE 
MINI

2899
лв. 3499

лв. 
без ДДС

3479 лв. цена с ДДС-17%

•	 В комплекта има UsB 
към micro UsB кабел.

въНшНА бАТеРИя, 
13600 mAh, с 2 USB
2080140038

•	 Устройство за споделяне на видео, музика, снимки и 
данни. Mоже да се свържат до 5 устройства.

•	 С два UsB порта и слот за sD карта.

WI-FI MEDIA 
SHARE USB

2045420014

сЛушАЛкИ с мИкРОфОН 
MDR-ZX110

2045260146
2045260147
2045260148

•	 Въртяща се сгъваема конструкция.
•	 Вградено дистанционно управление за 

разговори със свободни ръце.

6499
лв. 7999

лв. 
без ДДС

7799 лв. цена с ДДС-19%

6999
лв. 7999

лв. 
без ДДС

8399 лв. цена с ДДС-13%
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мАсТИЛеНОсТРуеН ПРИНТеР/скеНеР/кОПИР HP INK TANK 319 A4 + 
ПОдАРък кОмПЛекТ ”НАПРАвИ сИ сАм кОЛедНА ТОПкА“

21990
лв. 23990

лв. 
без ДДС

26388 лв. цена с ДДС-8%2025100794

ПОДАРЪК

мОНОхРОмеН ЛАЗеРеН ПРИНТеР HP LJ PRO M102W А4 + ПОдАРък бОНбОНИ FERRERO ROCHER 150 g
2020140019

14990
лв.  

без ДДС

17988 лв. цена с ДДС

•	 Скорост на печат – 22 стр./мин.
•	 Месечно натоварване – до 5000 стр.
•	 HP ePrint/Air Print 1,5/Google Cloud print 2.0.
•	 Интерфейс UsB 2.0.
•	 Гаранция – 12 месеца.

•	 Скорост на печат – до 19 стр./мин. черно, до 16 стр./мин. цветно.
•	 Месечно натоварване – до 1000 стр.
•	 Включени в комплекта консумативи за 8000 цветни страници  

и 15 000 черни страници ( IsO/IeC 24711) .
•	 Консумативи – HP GT51XL BK, HP GT52 C/M/Y. 
•	 Изключително НИскА себестойност на печат и цена на мастилата.



5

лв. без ДДС

8,39 лв. С ДДС699 
за пакет хартия в комплекта

•	 Грамаж:	80	g/m2.
•	 Висококачествена	хартия	с		
висока	степен	на	гладкост	и	белота.

•	 Произведена	без	киселини	–	гаранция	за	
запазване	на	белотата	и	отпечатъка. Цена за комплекта: 69,90 лв. без ДДС (83,88 лв. С ДДС)

2 кашонa
копирна хартия а4 Premium в комплект 
С биСквити TaGO 24 бр. х 40 g

1505100214

муЛТИфуНкЦИОНАЛНО ЛАЗеРНО усТРОйсТвО ПРИНТеР/скеНеР/кОПИР HP 
PRO M26NW + кОЛедНА кОшНИЦА
2025140017

•	 Скорост на печат – 18 стр./мин. черно-бял.
•	 Разделителна способност на печат – 600x600 dpi.
•	 Месечно натоварване – 5000 страници.

•	 Интерфейс – UsB2.0.
•	 Мрежова карта.
•	 Гаранция – 12 месеца.

20990
лв.  

без ДДС

25188 лв. цена с ДДС
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Офертата е валидна само при покупка на каталожни цени.

къси кАФЕТА

‘

кАфе-кАПсуЛА DOLCE GUSTO®, 
16 бР./ОП.

659
лв. 899

лв. 
без ДДС

791 лв. цена с ДДС-27%
5015120018
Espresso Decaffeinato 

5015120030
Espresso 

5015120001
Buondi 

5015120026
Barista 

5015120027
Ristretto 

5015120036
Ristretto Ardenza®

5015120010
Lungo 

5015120017
Grande

МЛЕЧНи кАФЕ НАПиТки
и ШОкОЛАДОВи НАПиТки

5015120020
Chococino

5015120015
Cappuccino

5015120016
Cortado Espresso Macchiato

5015120011
Lungo Intenso

ДъЛГи кАФЕТА

5015120025
Espresso Intenso 

Промоцията е в сила само при покупка на оригинални 
консумативи с марката HP на стойност равна или по-голяма 

от 200 лв. без ДДС (240 лв. с ДДС).

С всяка покупка на оригинален  
консуматив HP получавате  

подарък tHe famous grouse 700 ml и две чаши



7

Постави 
своята визия 

тук

бяЛА ТеНИскА с ПъЛНОЦвеТеН ПеЧАТ дО А4

•	 Материал: 100% памук.
•	 Дръжки: 75 cm.
•	 Размери: 370х410 mm.
•	 Минимално  

количество: 10 броя.

ИЗПОЛЗвАНИТе сНИмкИ 
сА ИЛюсТРАТИвНИ.

Весели празници

•	 150 g/m2.
•	 100 % памук.
•	 Бял цвят.

•	 150 g/m2.
•	 100 % памук.
•	 Червен, син и 

черен цвят.

Постави 
своята визия 

тук

дАмскА
S-XXL

дАмскА
S-XXL

мъжкА
S-XXXL

мъжкА
S-XXXL

ЦвеТНА ТеНИскА с ПъЛНОЦвеТеН ПеЧАТ дО А4

1299
лв. 1798

лв. 
без ДДС

1559 лв. цена с ДДС-28%999
лв. 1698

лв. 
без ДДС

1199 лв. цена с ДДС-41%

бяЛА ТОРбА с ПъЛНОЦвеТеН 
ПеЧАТ дО А4

4990
лв. 15140

лв. 
без ДДС

5988 лв. цена с ДДС
-67%

ЦвеТНА ТОРбА с ПъЛНОЦвеТеН 
ПеЧАТ дО А4

6990
лв. 15140

лв.
без ДДС

8388 лв. цена с ДДС
-54%

Весела Коледа

За запитвания и поръчки: телефон 0700 10 700.

* Цена за брой при покупка на 10 бр. * Цена за брой при покупка на 10 бр.

Цена за брой:

499 лв.* 
без ДДс
599 лв. с ДДс

Цена за брой:

699 лв.* 
без ДДс
839 лв. с ДДс

Персонализирай ме

#Team
    Rudolf



8

КОНФЕРЕНТНА ПАПКА A4 + лазерно гравиране

■ Папката е с магнитно заключване и поставка за пишещо средство.
■ Размер на табелката: 50х50 mm за брандиране/гравиране.

2999
лв. 

без ДДС

3599 лв. цена с ДДС

ЕлЕгАНТЕН КОмПлЕКТ: ХИмИКАлКА И 
мОлИВ LUZERN + лазерно гравиране

849
лв. 

без ДДС

1019 лв. цена с ДДС

1005220115

Иван Иванов

Иван  
Иванов

Offi
ce 1 S

uperst
ore

1070300013
1070300011

Office 1 Su

8
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ПОРТФЕЙл ЧЕРЕН RFID + лазерно гравиране

КАлЪФ ЗА КАРТИ + лазерно гравиране

■ Premium PU кожен калъф.
■ 3 екранирани слота.
■ С възможност за 8 карти.
■ Отделен среден джоб за пари и монети. 
■ този продукт защитава вашите лични данни.
■ Цвят: черен.

1899
лв. 

без ДДС

2279 лв. цена с ДДС

КОмПлЕКТ: ХИмИКАлКА, ВИЗИТНИК И 
КлюЧОДЪРжАТЕл BOXNESS + лазерно гравиране

3099
лв. 

без ДДС

3719 лв. цена с ДДС

1095280096

■ PU кожен портфейл.
■ 6 слота, максимум 12 карти.
■ Съхранява личните ви вещи на безопасно място със защита против свличане.
■ намалява максималния обхват за четене от 1 m до 3 cm, като защитава вашите лични данни.
■ Цвят: черен.

1095280097

3299
лв. 

без ДДС

3959 лв. цена с ДДС

■ Произведени от цинкова сплав.
■ Рекламна площ:  
    визитник - 12х85 mm.
    ключодържател - 10х25 mm.
    химикал - 7х15 mm.

1005220116

Office 1 Superstore

Office 1 Superstore

9



10

ЛуксОЗНИ ПОдАРъЧНИ кОмПЛекТИ AMBITION

ЛУКСОзен КОМПЛеКт РОЛеР 
AMBITION И теФтеРЧе В СтИЛна 
КУтИЯ – ЦВЯт ЧеРнО

1005180037

ЛУКСОзен КОМПЛеКт ХИМИКаЛКа 
AMBITION И теФтеРЧе В СтИЛна 
КУтИЯ – ЦВЯт ПЯСЪК 

1005120085

•	 Колекцията Ambition се отличава с изискан и стилен дизайн. 
•	 Пишещите инструменти съчетават топлината на ценната смола и 

грабващия блясък на хрома.
•	 тефтерчето е с размери 90х140 mm и кремав цвят на хартията. 

Има джобче за визитки и текстилна лента за разделител.

6999
лв. 11990

лв. 
без ДДС

8399 лв. цена с ДДС

•	 Изчистени линии, селектирани материали и класически дизайн характеризират 
пишещите от колекция Ambition Rhombus.

•	 Комплекта съдържа: ролер Ambition Rhombus с черен цвят на мастилото, 
подаръчна кутия, тефтер а5 – поднесени в стилна  
подаръчна торбичка Faber-Castell.

9999
лв. 15536

лв. 
без ДДС

11999 лв. цена с ДДС

ЛуксОЗеН ПОдАРъЧеН кОмПЛекТ 
AMBITION RHOMBUS
1005220127

10

•	 Стилен тефтер с ластик, произведен 
от висококачествена хартия.

•	 80 листа на редове.

ПОДаРък: персонализиране на пишещото средство от комплекта 
чрез лазерно гравиране. Срок за персонализация: 5 работни дни.

36%

42%

6999
лв. 9999

лв. 
без ДДС

8399 лв. цена с ДДС
30%
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•	 Красиви, удобни и създаващи удоволствие от писането – това са все  
качества, характерни за пишещите средства от колекция essentio.

•	 Комплектът съдържа: химикалка essentio shiny, подаръчна кутия,  
тефтер а5 – поднесени в стилна подаръчна торбичка Faber-Castell.

ЛуксОЗеН ПОдАРъЧеН кОмПЛекТ NEO SLIM
1005220126 

ЛуксОЗеН ПОдАРъЧеН кОмПЛекТ N’ICE 

•	 новите пишещи от колекция Neo slim са с изключително 
тънък, стилен и пленяващ дизайн.

•	 Комплектът съдържа: химикалка Neo slim в стилно черно и 
розови акценти, подаръчна кутия, тефтер а5 – поднесени в 
стилна подаръчна торбичка Faber-Castell. 

ЛуксОЗеН ПОдАРъЧеН кОмПЛекТ ESSENTIO SHINY
1005220124

•	 Пишещите N’ice са вдъхновени от природата и най-вече от  
неповторимостта и уникалността на „„ледената висулка“.  
Химикалките са налични в три металически цвята на капачката.

•	 Комплектът съдържа: химикалка N’ice, подаръчна кутия, тефтер а5 – поднесени  
в стилна подаръчна торбичка Faber-Castell.

1005220117 - Сива

1005220118 - Светлосиня

1005220119 - Масленозелена

11

•	 Стилен тефтер с ластик, произведен  
от висококачествена хартия.

•	 80 листа на редове.

•	 Стилен тефтер с ластик, произведен  
от висококачествена хартия.

•	 80 листа на редове.

•	 Стилен тефтер с ластик, произведен  
от висококачествена хартия.

•	 80 листа на редове.

ПОДаРък: персонализиране на пишещото средство от комплекта 
чрез лазерно гравиране. Срок за персонализация: 5 работни дни.

ПОДаРък: персонализиране на пишещото средство от комплекта 
чрез лазерно гравиране. Срок за персонализация: 5 работни дни.

ПОДаРък: персонализиране на пишещото средство от комплекта 
чрез лазерно гравиране. Срок за персонализация: 5 работни дни.

37% 5999
лв.  9545

лв. 
без ДДС

7199 лв. цена с ДДС

3999
лв. 6195

лв. 
без ДДС

4799 лв. цена с ДДС

35%

2999
лв. 5195

лв.
без ДДС

3599 лв. цена с ДДС

42%



12

ЦвеТНИ АквАРеЛНИ мОЛИвИ 

”РАкеТА GRIP 2001“, 15 ЦвяТА
1015120368

999
лв. 1699

лв. 
без ДДС

1199 лв. цена с ДДС-41%

999
лв. 1299

лв. 
без ДДС

1199 лв. цена с ДДС

-23%

•	  Висококачествена самозалепваща се хартия за  
оцветяване с дължина 3,2 m.

•	 Два редуващи се мотива: океан и джунгла.
•	 Отстранява се от всички повърхности, без да оставя следи.

•	 Флумастерите на Faber-Castell  
са с изключително здрави писци, 
големи пълнители и багрила на 
хранителна основа.

•	 Красиви, ярки цветове.
•	 Измиват се от повечето текстилни 

повърхности.

сАмОЗАЛеПвАщА хАРТИя ЗА ОЦвеТявАНе + 
фЛумАсТеРИ 12 ЦвяТА
1010180008

1799
лв. 2499

лв. 
без ДДС

2159 лв. цена с ДДС-28% кОмПЛекТ ЗА декОРАЦИя ”ОЛОвеН вОйНИк“
6606080001

•	 Метална кутия за съхранение 
и пренасяне във формата на 
ракета.

•	 Подарък – острилка в 
основата на ракетата.

•	 Съдържа: червен, черен перманентен, маркер металик злато, 
войник 9 cm.
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2399
лв. 3499

лв. 
без ДДС

2879 лв. цена с ДДС-31%
кОмПЛекТ ЗА ОЦвеТявАНе GRIP

•	 Подаръчен комплект в красива подаръчна 
опаковка.

•	 Съдържание: книжка за оцветяване  
с 50 релаксиращи мотива и 8 висококачествени 
акварелни молива Grip.

•	 Размер на книжката а5.

6015360002 – Happy Zen
6015360003 – Feel Good

1999
лв. 2799

лв. 
без ДДС

2399 лв. цена с ДДС-29%

•	 Флумастерите Connectоr са не 
само средства за рисуване, но и 
конструктори сами по себе си. 

•	 Цветовете са наситени и ярки, а 
пълнителят е с голям капацитет.

•	 Измиват се от повечето текстилни 
повърхности.

•	 10 клипса подарък.

1010181011 – Камион
1010180002 – Балерина

фЛумАсТеРИ CONNECTOR 33 ЦвяТА



14

•	 Леснопреносим флипчарт 70х100 cm с магнитно покритие  
и изтеглящи се рамена. 

•	 Лека алуминиева рамка. 
•	  Възможност за регулиране на височината и наклона. 
•	 Идеален за обучения, презентации, конференции и др. 

за големи ежедневни натоварвания в конферентни зали, 
обучителни центрове, училища и университети.

•	 Универсална система за закрепване на блокове за флипчарт 
с различни отвори.

•	 Широчина на флипчарта с рамената: 195 cm.
•	 Практична поставка за маркери.

кОмПЛекТ: ПеРфОРАТОР + ТеЛбОд + ОРГАНАйЗеР + 
ПОсТАвкА ЗА ЛИсТА, бяЛ ЦвяТ 2999

лв. 4499
лв. 

без ДДС

3599 лв. цена с ДДС-33%

    Перфоратор 
•	 Метална	основа	с	

пластмасово покритие.
•	 Механизъм	за	заключване.
•	 Перфорира	до	30	листа.

    стилен телбод
•	 Изцяло	гумирана	основа.	
•	 С	метален	механизъм	и	

пластмасово тяло.
•	 Работи	с	телчета	24/6	и	26/6.
•	 Захваща	до	20	листа.

    Органайзер
•	 С	пет	отделения.
•	 Органайзерът	

има прозорец за 
персонализация.

•	 Много функционална 
поставка за листа и 
бележки с вграден 
антителбод. 

1060280008

кОмПЛекТ: мАГНИТеН фЛИПЧАРТ с РАмеНА + ЦвеТНИ мАГНИТИ 10 бРОя
1077100005

12999
лв. 16499

лв. 
без ДДС

15599 лв. цена с ДДС-21%
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кОмПЛекТ ЗА декОРАЦИя ”кОЛедНИ 
фИГуРкИ”

•	 80 листа, широки редове.
•	 Хоризонтален ластик.
•	 твърда корица.
•	 Произведен от висококачествена офсетова жълта хартия 80 g.

1570180060
1570180061
1570180062

XD ТефТеР с ЛАсТИк A5

•	 Материал: целулоза.
•	 Цвят: бял.
•	 Дължина на ролката: 25.3 m.
•	 Късове: 230.
•	 Дължина на листа: 11 cm.

ТРИПЛАсТОвА ТОАЛеТНА хАРТИя 
FRESHEN TECH 4 бР./ОП.
5125260044

ТРИПЛАсТОвО кухНеНскО РуЛО 
LOVE DECORATED 2+1 бРОя
5125240066

•	 Материал:  
100 % целулоза.

•	 Грамаж: 175 g.

299
лв. 399

лв. 
без ДДС

359 лв. цена с ДДС-25%

1199
лв. 1499

лв. 
без ДДС

1439 лв. цена с ДДС-20%

699
лв. 899

лв. 
без ДДС

839 лв. цена с ДДС-22%

•	 Съдържа: 6 цвята лепило брокат и 6 броя коледни фигури.

6 броя цветни 
и брокатени 

лепила

3 НА 
ЦЕНАТА 
НА 2

399
лв. без ДДС

479 лв. цена с ДДС

АРОмАТИЗИРАНА

6606080002
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•	 Лумбална опора.
•	 Опора за глава, тапицирана 

с мека екокожа.
•	 Седалка от полиуретанова 

пяна с текстилна дамаска.
•	 Облегалка, тапицирана с  

дишаща мрежа тип ”меш“.
•	Фиксирани подлакътници.

120 
kg

Черна седалка/  
цветна облегалка

4010140328
4010140329
4010140330
4010140331
4010140332
4010140333

сТОЛ BERRY HB
14990

лв. 18990
лв. 

без ДДС

17988 лв. цена с ДДС-21%
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■ Мulti-function механизъм.
■ Опора за крака за пълен комфорт.
■ Анатомична седалка и облегалка, изработени от 
полиуретанова пяна, тапицирани с екокожа.
■ Регулируема опора за глава, изработена от екокожа.
■ Регулируема лумбална опора, изработена от екокожа.
■ Дизайнерска облегалка и седалка.
■ Фиксирани подлакътници, тапицирани с мека екокожа.
■ Стабилна петлъчева стоманена основа с колелца.
■ Сертифициран /Bifma/ газов амортисьор.
■ Сертифицирани колелца /Bifma/ за меки настилки.

4010200105 
СИН И БЯЛ4010200106 

ЧЕРЕН И ЖЪЛТ

4010200107 
ЧЕРЕН И ЧЕРВЕН

22990
лв. 29990

лв. 
без ДДС

27588 лв. цена с ДДС-23%

ГЕЙМЪРСКИ СТОЛ MAX GAME 
+ подарък слушалки

4010200108 
ЧЕРВЕН И БЯЛ
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69990
лв. 99990

лв. 
без ДДС

83988 лв. цена с ДДС-30%еЛекТРИЧескО бюРО RFG
•	 Регулируема височина в диапазон от 620 до 1280 mm.
•	 Размер на работния плот: 1600x800 mm. Материал: ПДЧ с 

меламиново покритие и дебелина 25 mm.
•	 Възможност за запаметяване на три предпочитани работни 

височини.
•	 Два електрически мотора във всеки крак за по-голяма 

стабилност.
•	 Усъвършенствани тристепенни колони за по-голяма  

сигурност и комфорт по време на работа.
•	 Подплотна метална тава за отвеждане на окабеляването.
•	 товароносимост: 100 kg.

3999
лв.  

без ДДС

4799 лв. цена с ДДС

беЗжИЧНО ЗАРядНО ЗА смАРТ 
ТеЛефОНИ, ЗА вГРАждАНе
2050160084 

Бял плот  
и бял метал
4015100508

Плот кехлибарен 
дъб и бял метал
4015100509

Плот кехлибарен 
дъб и сив метал
4015100524

Бял плот  
и сив метал
4015100523



ИЗПЪлНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА ДО 2 ЧАСА

ПРЕглЕД 
ПРЕДИ ПОКуПКА

бЕЗ РАЗХОДИ 
ЗА ДОСТАВКА

Изберете продукт в сайта  

и натиснете бутона ”купи“. 

От прозореца за избор на доставка изберете опцията ”вземете с Click & Collect“.

Изберете магазина, от който искате да вземете поръчката си.

вече ще виждате наличности на всички продукти само за избрания магазин.

Завършете поръчката си, като отидете в кошницата.

Click & Collect е нов метод за 
онлайн покупка, с който правите 
поръчка на office1.bg и може да я 
вземете от избран магазин! 

Click   
Collect

&

81 
мАгАЗИНА

бАНСКО ул. 
”
Цар Симеон“ 41 

бЕлОСлАВ ул. 
”
Св. св. Кирил и Методий“ 24

блАгОЕВгРАд бул. 
”
Св. св. Кирил и Методий“ 5 

бОТЕВгРАд ул. 
”
Гурко“ 3 

буРгАС бул. 
”
Янко Комитов“ 20

буРгАС ул. 
”
Христо Ботев“ 41 

ВАРНА бул. 
”
Владислав Варненчик“ 82 

ВАРНА бул. 
”
Ян Палах“ 10 

ВАРНА площад 
”
екзарх Йосиф“ 5 

ВАРНА бул. 
”
Цар Освободител“ 21 

ВАРНА ул. 
”
Русе“ 33 

ВАРНА ул. 
”
Краков“ 16

В. ТЪРНОВО ул. 
”
никола Габровски“ 24 

ВЕлИНгРАд ул. 
”
ал. Стамболийски“ 2 

ВИдИН бул. 
”
Цар Симеон Велики“ 42 

гАбРОВО ул. 
”
николаевска“ 8 

гОЦЕ дЕлЧЕВ ул. 
”
Бяло море“ 13

дОбРИЧ ул. 
”
Любен Каравелов“ 2 

дОСПАТ ул. 
”
тракия“ 15 

дуПНИЦА ул. 
”
Св. Иван Рилски“ 47

дЪлгОПОл ул. 
”
Георги Димитров“ 99

ЕТРОПОлЕ бул. 
”
Руски“ 80а 

ЗлАТОгРАд ул. 
”
Беловидово“ 22 

КОСТЕНЕЦ ул. 
”
Белмекен“ 2Б

КОСТИНбРОд ул. 
”
Славянска“ 2 

КЪРджАлИ ул. 
”
Републиканска“ 63 

КюСТЕНдИл ул. 
”
Полк. Стефан Манов“ 3 

КюСТЕНдИл ул. 
”
Яворов“ 1 

лОВЕЧ ул. 
”
Стефан Караджа“ 5 

луКОВИТ ул. 
”
Възраждане“ 52 

мЕЗдРА ул. 
”
Христо Ботев“ 35 

мОмЧИлгРАд ул. 
”
Гюмюрджинска“ 50 

мОНТАНА бул. 
”
трети март“ 78

ПАЗАРджИК ул. 
”
есперанто“ 3

ПАНАгюРИЩЕ ул. 
”
Г. Бенковски“ 28

ПЕРНИК ул. 
”
2“ 1 

ПЕТРИЧ ул. 
”
Цар Борис III“ 44 

ПИРдОП ул. 
”
ал. Батенберг“ 6а 

ПлЕВЕН пл. 
”
Свобода“ 24

ПлЕВЕН ул. 
”
България“ 8

ПлОВдИВ бул. 
”
Кукленско шосе“ 9н

ПлОВдИВ бул. 
”
Санкт Петербург“ 48 

ПлОВдИВ ул. 
”
Ген. Данаил николаев“ 4 

РудОЗЕм ул. 
”
Васил Левски“ 19

РуСЕ ул. 
”
Константин Иречек“ 5 

СВИЩОВ ул. 
”
Цар Освободител“ 26 

СИлИСТРА ул. 
”
Капитан Мамарчев“ 2

СлИВЕН бул. 
”
Шести септември“ 7 

СлЪНЧЕВ бРяг тК 
”
Кейбълтел“ 

СмОляН ул. 
”
Хан Пресиян“ 9 

СОЗОПОл ул. 
”
Републиканска“ 2

СОФИя бул. 
”
александър Пушкин“ 14

СОФИя бул. 
”
Бъкстон“ 86, магазин 4 

СОФИя бул. 
”
България“ 81а

СОФИя бул. 
”
Витоша“ 168 

СОФИя бул. 
”
Витоша“ 96 

СОФИя бул. 
”
Гоце Делчев“, бл. 29 

СОФИя бул. 
”
Джеймс Баучер“ 51 

СОФИя бул. 
”
Княгиня Мария Луиза“ 42

СОФИя бул. 
”
Княз Дондуков“ 34Б 

СОФИя бул. 
”
Мадрид“ 36

СОФИя бул. 
”
Самоковско шосе“ 55

СОФИя бул. 
”
Цариградско шосе“ 139

СОФИя бул. 
”
Шипченски проход“ 46В

СОФИя ул. 
”
Васил Кънчев“ 26

СОФИя ул. 
”
Георги С. Раковски“ 120а

СОФИя ул. 
”
Граф Игнатиев“ 78

СОФИя ул. 
”
Илия Бешков“ 12

СОФИя ул. 
”
Ломско шосе“, бл. 171

СОФИя ул. 
”
Опълченска“ 117, бл. 37

СОФИя ул. 
”
Първа българска армия“ 135

СОФИя ул. 
”
Солунска“ 43 

СОФИя ул. 
”
Софроний Врачански“ 2 

СОФИя ул. 
”
Шейново“ 7 

СОФИя ж.к. 
”
Люлин“, бл. 387, магазин 6 

СОФИя ж.к. 
”
Младост“ 3, тК „Кондор“ 

СОФИя ж.к. 
”
Хиподрума“, бл. 24 

СОФИя кв. Драгалевци, ул. 
”
Папрат“ 16 

СТ. ЗАгОРА бул. 
”
Цар Симеон Велики“ 45

ТЕТЕВЕН ул. 
”
Иван Вазов“ 80 

ямбОл ул. 
”
Димитър Благоев“ 12

От 10.12.2018 г.



Всички цени, посочени в тaзи брошура, са в български левове. Брошурата е предназначена за юридически лица. Офертите са валидни за периода 01.12.2018 – 31.12.2018 г. или до 
изчерпване на количествата. Цените за пакетни предложения се отнасят само за изрично посочените продукти. Продажните цени на стоките, включени в промокомплектите, са обявени на  
www.office1.bg и във всеки магазин от веригата . Образите на всички артикули с екрани са симулирани. търговската марка  е изключителна собственост на Кооперация „Панда“ и 
не може да бъде използвана без разрешение от други лица. Кооперация „Панда“ не носи отговорност за допуснати грешки при отпечатване на брошурата. Безплатна доставка за цялата страна при 
поръчка на стоки над 100 лв. с ДДС и за мебели над 900 лв. с ДДС. Пълна информация за актуални цени, промоции, условия за доставка, монтаж и гаранция на съответните артикули може да откриете на  
www.office1.bg, чрез обаждане на 0700 10 700 или във всеки магазин от веригата . Разговорите към национален номер 0700 10 700 са без допълнително оскъпяване на услугата, като се таксуват 
на цената на един градски разговор съгласно тарифния план на абоната.

уИСКИ DOUBLE OAK + 2 ЧАшИ 
OLD FASHIONED 700 mL

3899
лв. 

без ДДС

4679 лв. цена с ДДС 5015260057

КОНяК COURVOISIER VS 
40% 700 mL + 2 ЧАшИ 
SNIFTER

3899
лв. 

без ДДС

4679 лв. цена с ДДС

5015260059

уИСКИ mAKER‘S mARK + 2 ЧАшИ 
OLD FASHIONED 700 mL

3899
лв. 

без ДДС

4679 лв. цена с ДДС

5015260058

уИСКИ JIm BEAm 
WHITE 700 mL  
И дВЕ ЧАшИ

5015260034

1799
лв. 

без ДДС

2159 лв. цена с ДДС

уИСКИ mAJOR 
RESERVE 700 mL

2299
лв. 

без ДДС

2759 лв. цена с ДДС

5015260046


