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Граматика с упражнения Испански: 
Помагалото съдържа подробни обяснения 
на български език и многобройни 
примери, за да могат учащите лесно 
да овладеят и преговорят основния 
граматичен материал. С помощта на 
атрактивните упражнения към всяка тема 
учениците веднага могат да проверят 
какво са научили. 

Граматики

Речници

ИСПАНСКИ ЕЗИК

Граматиката накратко 
испански е помагало, 
подходящо както за 
начинаещи, така и за 
напреднали (ниво А1 – В2)

Джобен речник Испански: 
Включва над 42 000 основни 
думи, изрази и значения в двете 
посоки, пояснения към отделните 
значения с примери и мини 
разговорник за пътуване.



ТАЛОН ЗА ПОРЪЧКА
КЪМ „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“

Изберете начина на плащане: 

 В брой при получаване

 По банков път с превод по сметка: BG07RZBB91551067253310 – Райфайзенбанк България ЕАД BIC: RZBBBGSF

В изпълнение на законовите изисквания предварително, изрично и доброволно давам своето съгласие за обработване на личните ми данни, както следва:
 С отбелязване на това поле заявявам, че предоставям изричното си съгласие „Клет България“ ООД, ЕИК 130878827, да съхранява, обработва и трансфе-

рира горепосочените лични данни за целите на предоставяне на услуги, свързани със закупуване на всички продукти, които се предлагат за продажба от 
„Клет България“ ООД. Посочените по-горе лични данни се обработват за срок от 20 години. 

Дата:  .......................................................  Подпис:  .......................................................

Регионален представител

Имейл:

Телефон:

Да, искам да поръчам (минимум 10 броя):

За заявки 
се свържете с вашия регионален представител или 
изпратете поръчката си на order@klett.bg 
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 31 ОКТОМВРИ 2019 г.

Трите имена: ............................................................................

Училище: ...................................................................................

гр./с.  ............................Адрес: .................................................

Телефон:  .............................  имейл:  .......................................

Аз съм: Директор Учител Родител

ISBN Заглавия Испански език Корична цена Промоционална 
цена

Брой

9789543440351 Граматика с упражнения  18,90 лв.  14,74 лв. 

9789543441112 Граматиката накратко  12,90 лв.  10,06 лв. 

9789548278737 Джобен речник  12,90 лв.  10,06 лв. 

9789543440023 Нов компактен речник  17,90 лв.  13,96 лв. 

22 %
отстъпка

Клет България ООД, ул. Никола Тесла 5, сграда BSR 2, ет. 4, 1574 София 
Тел.: (02) 80 61 300, (02) 80 61 301
info@klett.bg    www.klett.bg     www.учебника.бг

Внимание! При доставка на изданията до адрес ползвате преференциална такса.  
За повече подробности се свържете с представителя на Клет България.


