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Изх №  16 / 15.06.2021                                                                         

    

                                                                       ДО 

                                                                       СУ”Любен Каравелов” 

                                                                       Несебър 

 

На Вниманието на г-жа Ирина Велкова – Директор 

 

                                                                      Уважаема г-жо Велкова, 

 

 Фирма АТМ- ООД от години изработва Вашите ученическите униформи 

 Всички цени на униформата са запазени от 2020/2021 година с промяна 

 на цената на фанелките с къс и дълъг ръкав,поради увеличена цена на        

памука на световните пазари 

 Предлагаме нашата оферта за учебната 2021/2022 година: 

 

1.Тениска тип ла коста с плетена яка , 100% памук, цвят-червен, 

   къс ръкав, детска и юношеска номерация,емблема печат на джоб  

    

                                                                           Цена – 12,00 лв 

2. Тениска тип ла коста с плетена яка червена, 100% памук, цвят-  червен, 

   дълъг ръкав, детска и юношеска номерация,емблема печат на джоб  

 

                                                                           Цена – 14,00 лв 

3. Тениска тип ла коста с плетена яка червена, 100% памук, цвят-червен, 

   къс ръкав, мъжка номерация,емблема печат на джоб  

 

                                                                           Цена – 15,00 лв 

4. Тениска тип ла коста с плетена яка червена, 100% памук, цвят-червен, 

   дълъг ръкав, мъжка номерация,емблема печат на джоб  

    

                                                                           Цена – 17,00 лв 

5.Пуловер плетен без ръкав 100% памук, еблема бродерия,цвят-червен 

 

                                                                           Цена -  25,00 лв 

 

6.Детска пола шотландско каре плисирана     Цена -  18,00 лв 

http://www.atm-ood.com/


                                                                            

 

7.Вратовръзка                                                    Цена -  8,00 лв 

 

                                                                            

8.Анцунг горнище с емблема бродирана         Цена  - 18,00 лв 

 

9. Анцунг долнище                                            Цена  -  15,00 лв 

 

10.Тениска с емблема печат бяла                        Цена  -   7,00 лв 

 

 

 

На учениците от първи клас ще се вземат мерките за униформа   

от 15.07.2021  до  10.08.2021 във фирмения магазин в Слънчев бряг 

к.с.Съни Дей 1 на главния път срещу хотел Нобел, до хотел Калипсо 

Тел.0899545621 , 0893302991, 0898698700 

Молим да съобщите на учениците от първи клас да спазят сроковете 

за да бъдат изработени и предадени  униформите до 10.09.2021 

Желаем успешна и присъствена учебна година 

 

 

 

                                               Управител: 

                                                        / Йор. Пашова/ 

               


