
р.110-140 р.146-194

1
СУИТЧЕР с качулка - червена триконечна вата със сива памучна 

подплата сив сингъл с емблема - ЗИМЕН 

100% памук; 3 конечна червена вата с подплата сив 

сингъл 
43.00 45.00

2
СУИТЧЕР с качулка - червена еластична вата П/ЕЛ 93/7 вата с ликра със 

сива памучна подплата на качулката - сив сингъл с емблема - ЛЕТЕН 

П/ЕЛ 93/7; червена вата с ликра с подплата сив 

сингъл
38.00 40.00

3
СУИТЧЕР с качулка - сива триконечна вата с червена памучна подплата - 

червен сингъл с емблема - ЗИМЕН 

100% памук; 3 конечна сива вата с подплата червен 

сингъл 
43.00 45.00

4
СУИТЧЕР с качулка - сива еластична вата П/ЕЛ 93/7 вата с ликра с 

червена памучна подплата на качулката - червен сингъл с емблема - 

ЛЕТЕН 

П/ЕЛ 93/7; сива вата с ликра с подплата червен 

сингъл
38.00 40.00

5
БЛУЗА тип "Лакоста" за момиче - червена  с дълъг ръкав с маншет на 

ръкава, със сиви райета на яката и маншетите,  с eмблема

100% памук, червена със сиви кантове 

на яката и маншетите
24.50 25.90

6
БЛУЗА тип "Лакоста" за момиче червена  с къс ръкав с маншет на 

ръкава, със сиви райета на яката и маншетите,  с eмблема 

100% памук, червена със сиви кантове 

на яката и маншетите
23.50 24.50

7
БЛУЗА тип "Лакоста" за момче - сива  с дълъг ръкав с маншет на 

ръкава, с червени райета на яката и маншетите,  с eмблема

100% памук, сива с червени кантове 

на яката и маншетите
24.50 25.90

8
БЛУЗА тип "Лакоста" за момче - сива  с къс ръкав с маншет на ръкава, 

с червени райета на яката и маншетите,  с eмблема 

100% памук, сива с червени кантове 

на яката и маншетите
23.50 24.50

9 ПАНТАЛОН  ДЪЛЪГ - спортно-елегантен (момчета/момичета) габардин 100% памук, сив 38.00 40.00

10
СУИТЧЕР "ХУДИ" (суитчер с  качулка, без цип, джоб кенгуру, с 

подплата само на качулката) ЛЕТЕН, унисекс, с емблема

червена еластична вата 

( 93% памук / 7% еластан ) със сива подплата 

само на качулката

38.00 40.00

11
СУИТЧЕР "ХУДИ" (суитчер с  качулка, без цип, джоб кенгуру, с 

подплата само на качулката) ЛЕТЕН, унисекс, с емблема

сива еластична вата 

( 93% памук / 7% еластан ) с червена 

подплата само на качулката

38.00 40.00

* ЕМБЛЕМА
Емблемата е включена в цената на 

артикулите.

УСЛОВИЯ  ПО ОФЕРТАТА:

"Б О Н И Т А  С Т И Л " Е О О Д

МОМЧЕТА / МОМИЧЕТА

1. Посочените единични цени в настоящата оферта са с вкл. ДДС и са валидни за учебната 2021-2022 г., считано от 01.05.2021 г. ; 

   Цените от настоящата оферта не включват  доставка до адреса на Клиента;

2. Единичните цени по артикули са калкулирани за договорените с училището основни материали. В случай, че Клиентът  желае промяна на 

предвидените модели, както и на посочените в офертата материали, цените се предоговарят;

3. Единичните цени в настоящата оферта включват  индивидуално / поименно / комплектоване при предаване  на поръчката с етикети с името на 

ученика;

4. Единичните цени в настоящата оферта не включват  доставка до адреса на Клиента;

НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ УНИФОРМАТА ЗА ЕЛЕМЕНТ "ПО ИЗБОР"

----

№ 
модел

и Училищното настоятелство при  4.ОУ "Проф. Джон Атанасов" гр. София

На вниманието на Училищното ръководство 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 год.

ЗА  ИЗРАБОТВАНЕ  НА  УЧЕНИЧЕСКИ  УНИФОРМИ

О Ф Е Р Т А

e-mail: bonitastyle@abv.bg, web site: bonitastyle.com

 1303, София, ул. "Овчe поле" № 122, тел./факс 02 / 891 39 94,

АРТИКУЛ МАТЕРИАЛ
ЦЕНА общо /1 бр./

/ лв. с ДДС/



2

БОНИТА СТИЛ ЕООД

гр. София

6. Отстъпки: 

* ТО 5% за всички ученици при поръчка на униформа:  За 1-4 клас - до 30 юни; За 5-7 клас - до 31 юли;  

* ТО 10% за две и повече  деца от едно семейство, ученици в 4.ОУ "Проф. Джон Атанасов", които поръчват едновременно;  

Отстъпката е валидна при поръчка над 50.00 лв. за всяко дете;

7. Начин на плащане : При поръчка: аванс в размер на 80% от общата цена на поръчката; Окончателно плащане - при получаване на 

цялата поръчка.

8. Гаранционни условия:  “БОНИТА СТИЛ” е сертифицирана и прилага система за управление на качеството  ISO 9001:2015.  В съответствие с 

изискванията на тази система и прилаганите процедури, "БОНИТА СТИЛ"  гарантира, че всички произведени от фирмата продукти отговарят на 

изискванията на БДС и Европейските стандарти за безопасност и качество на стоките и услугите. Всички оферирани тук  артикули са с 

гаранционен срок в рамките на шест месеца . Действието на тази  гаранция се простира върху всички използвани материали при установени 

фабрични дефекти, както и върху качеството на изработка на артикулите, при спазени всички предписани от производителя изисквания по 

отношение на третиране и съхранение на облеклата. Гаранцията не отнася за механични и химични увреждания на тъканите, причинени от 

Клиента при употреба и третиране.

9. Рекламация: Закупената стока може да бъде заменена или върната при установен фабричен дефект в срок до 30 дни от датата на 

получаването й срещу представяне на касов бон за покупката. Върнатата стока трябва да бъде с оригинална опаковка и етикет.  Не се приемат 

облекла с механични и химични дефекти, причинени от Клиента при употреба и третиране.

10. Сроковете за изпълнение на индивидуални поръчки се договарят за всеки конкретен случай. Срокът за изработка на поръчки, подадени през 

месеците Август и Септември е 30 до 60 дни.

5. Единичните цени в настоящата оферта са базови и са валидни за наличните на склад количества и при изработка на облекла по 

еталон със стандартни размери при изработване на групови поръчки; 

    При необходимост от нанасяне на корекции върху основната конструкция и/или изработване на облекло по индивидуални размери, 

както и при изрично желание от страна на Клиента за промяна на базовата конструкция, , цените се променят в зависимост от желаната 

корекция от Клиента.

28.04.2021


