
                                ЦЕНОВА ЛИСТА 

         ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНТАЖНИ УСЛУГИ 
МЕБЕЛИ Единична цена

82 лв
Шкафове за обувки 41 лв

246 лв
Гардероби:

         - гардероб с включени отваряеми части и стандартно оборудване – до 90 см. 44 лв
         - гардероб с включени отваряеми части и стандартно оборудване – до 170 см. 82 лв
         - гардероб с включени отваряеми части и стандартно оборудване – до  220см. 123 лв
         - гардероб с включени отваряеми части и стандартно оборудване – до 265 см. 150 лв
         - гардероб с включени отваряеми части и стандартно оборудване – над 265 см. 205 лв
         - вграждане на скрин или делително разпределение - 1 бр. 25 лв
         - монтаж на паспарту 21 лв

       - допълнителни аксесоари и механизми за вграждане - 1 бр. 8 лв
Самостоятелни легла 41 лв
Самостоятелни легла ( с чекмеджета или механизъм ) 82 лв
Комплект легла с ракла 68 лв
Разглобени подматрачни рамки – 1 бр. 14 лв
Нощно шкафче 25 лв
Скрин 62 лв
Тоалетка / Пейка – ракла 34 лв
Етажерки, шкафове, витрини, надстройки и др. :
      - корпус – една самостоятелна секция 27 лв
      - отваряема част (врати или чекмеджета) - 1 бр. 8 лв
Бюра:
      - корпус – плот и 2 страници 25 лв
      - плот за клавиатура - 1 бр. 8 лв
      - надстройка - 1 бр. 20 лв
      - отваряема част (врати или чекмеджета) - 1 бр. 8 лв
Самостоятелни трапезни маси 36 лв
Столове – 1 бр. 16 лв
Секции  до 200 см. 109 лв
Секции  до 300 см. 150 лв
Секции  над 300 см. 205 лв
ТВ шкаф 41 лв

48 лв
Градинска шатра 68 лв
Градинска люлка 55 лв
Обръщане на подлакътници на хол. гарнитури 30 лв
Самостоятелни холни маси 33 лв
Офис стол 25 лв
Изрязване на дупка за кабели 8 лв
Корниз – за един прозорец 33 лв

26 лв
Сглобяване на полилей – разглобен 23 лв
Закачане на 1 бр. Модули или Огледала за стена 13 лв

Монтаж за провинция от 30 до 50 км.- стойността на монтажа + ... 60 лв
Монтаж за провинция от 51 до 100 км.- стойността на монтажа + ... 96 лв
Монтаж за провинция от 101 до 200 км.- стойността на монтажа + ... 144 лв
Монтаж за провинция над 200 км.- стойността на монтажа + ... 180 лв

Актуализация на 01.02.2022 г.

Антрета – (комплекти до максимум: 1 гардероб; 1 пано – закачалка; 1 шкаф за обувки; 1 огледало и 1 пейка)

Детски стаи  - (комплекти до максмум: 1 гардероб; 1 легло; 1 нощно шкафче; 1скрин; 1 бюро; 1 ракла и 1 детска секция )

Дивани, канапета, кухненски ъгли – за 1 бр.

Монтаж на 1 бр. Осветително тяло – (аплик, плафониера, пендел, спот, полилей)

Забележка:  Минималната стойност на един монтаж е 65 лв. Повторно връщане на монтажен екип е 65 лв.



                                 ЦЕНОВА ЛИСТА 

            ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНТАЖНИ УСЛУГИ

КУХНЕНСКИ МЕБЕЛИ Единична цена
Монтаж на аспиратор 82 лв
Монтаж на съдомиялна или пералня 33 лв
Монтаж на плот с котлони 64 лв
Монтаж на фурна 30 лв
Преработване на шкаф 82 лв
Монтаж на бленда, краен панел и пиластри – за 1 бр. 19 лв
Монтаж на контакт за вграждане в плот – за 1бр. 27 лв
Монтаж на контакт върху стенен панел – за 1бр. 14 лв
Монтаж на плот – за 1 бр. 21 лв
Монтаж на хладилник или фризер 62 лв
Монтаж на цокъл – за 1 бр. 7 лв
Монтаж на корниз и или осветителен панел – за 1 бр. 21 лв
Монтаж на сглобен модул – за 1 бр. 19 лв
Монтаж на разглобен модул – за 1 бр. 27 лв
Монтаж на LED лента - за 1 линеен метър 14 лв
Монтаж на стенен и или облицовъчен панел – за 1 бр. 21 лв
Монтаж на аксесоар за кухни – за 1 бр. 11 лв
Монтаж на водобран  - за 1 линеен метър 7 лв
Монтаж на окачен осветителен панел 55 лв
Монтаж на компоненти към бар-плот 33 лв
Монтаж на мелница за отпадъци 68 лв
Монтаж на механизъм в шкаф 16 лв
Монтаж на мивка, смесител и преливник 55 лв

14 лв
Монтаж на островен аспиратор 164 лв
Командировъчни за монтажна група Кухни – лв./км. в едната посока 0,82 лв./км.
Повторно връщане на монтажна група - КУХНИ 120 лв

ВиК услуги Единична цена
Свързване на смесител към водопровод 41 лв
Свързване на сифон към канализация 41 лв
Свързване на миялна към ВиК 41 лв
Свързване на пералня към ВиК 41 лв

МЕБЕЛИ ЗА БАНЯ Единична цена

Монтаж на стенен шкаф горен без осветление 18 лв
Монтаж на стенен шкаф горен с осветление 22 лв
Монтаж на долен шкаф без мивка 22 лв
Монтаж на долен шкаф с мивка + сифон 94 лв
Монтаж на мивка + сифон 74 лв
Монтаж на душ кабина обикновена 149 лв
Монтаж на стенна батерия 30 лв
Монтаж на душ-батерия 30 лв
Монтаж на аксесоар 12 лв

96 лв
Монтаж на осветително тяло на таван или стена 22 лв
Монтаж на моноблок 96 лв
Монтаж на огледало без осветление 20 лв
Монтаж на огледало с осветление 26 лв

Забележка:  Минималната стойност на един монтаж е 100 лв.
Актуализация на 01.02.2022 г.

Монтаж на осветително тяло – 1бр.

Монтаж на комплект  (мивка, сифон, смесител, рафт, огледало)



ЦЕНОВА ЛИСТА 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗНАСЯНЕ 

МЕБЕЛИ Единична цена

39 лв
Шкафове за обувки 12 лв
Кухня ( комплект + ел. уреди ) 139 лв
Самостоятелен кухненски модул – сглобен 10 лв
Самостоятелен кухненски модул – разглобен 5 лв
Плот или стенен панел до 300 см. 18 лв
Плот или стенен панел над 300 см. 25 лв
Топъл пакет (аспиратор, плот и фурна за вграждане) 19 лв
Хладилник, пералня, съдомиялна или св. стояща печка – за един бр. 18 лв

96 лв
109 лв

Самостоятелни гардероби до 110 см. 16 лв
Самостоятелни гардероби над 110 см. 49 лв
Самостоятелни легла (сглобени) до 120 см. 32 лв
Самостоятелни легла (разглобени) до 120 см. 11 лв
Самостоятелни легла (разглобени) над 120 см. 20 лв
Бокспринг легла до 120 см. 49 лв
Бокспринг легла над 120 см. 69 лв
Матрак еднолицев до 120 см. 15 лв
Матрак еднолицев над 120 см. 35 лв
Матрак двулицев до 120 см. 10 лв
Матрак двулицев над 120 см. 18 лв
Подматрачна рамка до 120 см. 8 лв
Подматрачна рамка над 120 см. 18 лв
Нощно шкафче 7 лв
Скрин, тоалетка (разглобени) 16 лв
Секция 49 лв
Холна гарнитура 89 лв
Канапе, масажорно кресло или кухненски ъгъл 29 лв
Фотьоил 21 лв
Самостоятелни маси трапезарни 27 лв
Самостоятелни маси холни 14 лв
Столове – 1 бр. 7 лв
Етажерки, шкафове, витрини (разглобени) 16 лв
Шкафове, витрини и скринове (сглобени) 49 лв

79 лв
Душ кабина,параван 25 лв
Вана, джакузи 35 лв
Шкаф за баня 5 лв
Мивка за баня 10 лв
Огледало 10 лв
Офис обзавеждане – до две работни места 54 лв
Метален сейф до 100 кг. 57 лв
Метален сейф от 100 до 200 кг. 79 лв
Метален сейф над 200 кг. 218 лв
Бюро 15 лв
Шезлонг, пейка, хамак 10 лв
Шатра, люлка 15 лв
Aiko предлага на своите клиенти и услугата изнасяне на мебели, като цените за извършване  на услугата се идентични с тези на услугата разнасяне. 

ЦЕНИ ЗА ДЕМОНТАЖ НА МЕБЕЛИ
Демонтаж на кухня 149 лв
Демонтаж - детска стая, спален комплект или обзав. за хол и трапезария 96 лв
Демонтаж на един модул 19 лв.

Актуализация на 01.11.2021 г.

Антрета  – (комплекти до максимум: 1 гардероб; 1 пано – закачалка; 1 шкаф за обувки; 1 огледало и 1 пейка)

Детска стая – (комплекти до максмум: 1 гардероб; 1 легло; 1 нощно шкафче; 1скрин; 1 бюро; 1 ракла и 1 детска секция )

Спален комплект – (до максмум: 1 гардероб; 1 легло; 2 нощни шкафчета; 1скрин и 1 тоалетка)

Обзавеждане за баня – (до 4 бр. шкафове, мивка, вана и душкабина)

Минималната цена за едно разнасяне или изнасяне е 50 лв.



ЦЕНОВА ЛИСТА 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

Зона Населени места 

39.00 лв.

79.00 лв.

Обхваща всички останали населени места на Република България. 119.00 лв.

Актуализация на 01.11.2021 г.

Цена за 
един 

транспорт

ЗОНА 1 София

гр.СОФИЯ, с.БАЛША, гр.БАНКЯ, с.БИСТРИЦА, гр.БОЖУРИЩЕ, с.БУСМАНЦИ, с.ВЛАДАЯ, с.ВОЙНЕГОВЦИ, с.ВОЛУЯК, с.ГЕРМАН, с.ГОЛЯНОВЦ, с.ГОРНИ БОГРОВ, 
с.ГУРМАЗОВО, с.ДОБРОСЛАВЦИ, с.ДОЛНИ БОГРОВ, с.ДРАГИЧЕВО, с.ЖИТЕН, с.ИВАНЯНЕ, с.КАЗИЧЕНЕ, с.КОКАЛЯНЕ, гр.КОСТИНБРОД,  с.КРИВИНА , 
с.КУБРАТОВО, с.КЪТИНА,  с.ЛОЗЕН, с.МАЛО БУЧИНО, с.МИРОВЯНЕ, с.МРАМОР, с.МЪРЧАЕВО, с.НЕГОВАН, гр.НОВИ ИСКЪР, с.ПАНЧАРЕВО, с.ПОДГУМЕР, 
с.ПОЖАРЕВО, с.ПРОЛЕША, с.СВЕТОВРАЧЕНЕ,  с.ЧЕПИНЦИ

ЗОНА 1 Бургас
с.АТИЯ, с.БРАТОВО, гр.БУРГАС, гр.БУРГАСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ, гр.БЪЛГАРОВО, с.ДИМЧЕВО, гр.КАБЛЕШКОВО, гр.КАМЕНО, с.КАМЕНАР, с.КОНСТАНТИНОВО, 
с.ЛЪКА, с.МАРИНКА, с.МИРОЛЮБОВО, с.ПОЛСКИ ИЗВОР, гр.ПОМОРИЕ, с.РУДНИК, с.СВОБОДА, с.ТВЪРДИЦА, с.ЧЕРНИ ВРЪХ, с.ЧЕРНО МОРЕ

ЗОНА 1 Варна

гр. АКСАКОВО, гр. БЕЛОСЛАВ, с. БАНОВО, с. БЕНКОВСКИ, с. БОЛЯРЦИ, с. ВЪГЛЕН, с. ДОБРОГЛЕД, с. ДОЛИЩЕ, с. ЕЗЕРОВО, с. ЗВЕЗДИЦА, с. ЗДРАВЕЦ, к.к. ЗЛАТНИ 
ПЯСЪЦИ, с. ЗОРНИЦА, с. ИГНАТИЕВО, с. ИЗВОРСКО, с. ИЗГРЕВ, с. КАЗАШКО, с. КАЛИМАНЦИ, с. КАМЕНАР, с. КИЧЕВО, с. КЛИМЕНТОВО, с. КОНСТАНТИНОВО, с. 
КРАНЕВО, с. КУМАНОВО, с. НОВАКОВО, с. ОРЕШАК, с. ОСЕНОВО, с. ПРИПЕК, с. ПРИСЕЛЦИ, к.к. СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА,с. СЛЪНЧЕВО, с. 
СТРАШИМИРОВО, с. ТОПОЛИ, к.к. ЧАЙКА, с. ЯРЕБИЧНА,

ЗОНА 1 Стара 
Загора

с.АРНАУТИТО, с.БОГОМИЛОВО, с.БОЗДУГАНОВО, с.БОРИЛОВО, с.БЪДЕЩЕ, с.ГОРНО БОТЕВО, с.ДЪЛБОКИ, с.ЕЛЕНИНО, с.ЕЛХОВО, с.ЗАГОР, с.ЗЕМЛЕН, 
с.ЗМЕЙОВО, с.КАЛИТИНОВ, с.КАЛОЯНОВЕЦ, с.КИРИЛОВО, с.КОЛАРОВО, с.КОЛЕНА, с.ЛЮЛЯК, с.ЛЯСКОВО, с.МАДЖЕРИТО, с.МАЛКА ВЕРЕЯ, с.МАЛКО КАДИЕВО, 
с.МОГИЛА, с.НОВО СЕЛО, с.ОРЯХОВИЦА, с.ОСТРА МОГИЛА, с.ПАМУКЧИИ, с.ПЕТРОВО, с.ПЛОСКА МОГИЛА, с.ПОДСЛОН, с.ПРЕСЛАВЕН, с.ПРЯПОРЕЦ, 
с.РАКИТНИЦА, с.РЪЖЕНА, с.СРЕДЕЦ, гр.СТАРА ЗАГОРА, с.СТАРОЗАГОРСКИ БАНИ, с.СТРЕЛЕЦ, с.СУЛИЦА, с.СЪРНЕВО, с.ТУЛОВО, с.ХРИСТИЯНОВО, с.ХРИЩЕНИ, 
с.ЧАВДАР, с.ЯГОДА, с.ЯСТРЕБОВО

ЗОНА 2 София

гр.АЛДОМИРОВЦИ, с.АЛИНО, с.АПРИЛОВО, с.БАБИЦА, с.БАЙЛОВО, с.БАКЬОВО, с.БАЛЬОВЦИ, с.БАНЧОВЦИ, гр.БАТАНОВЦИ, с.БАТУЛИЯ, с.БАХАЛИН, с.БЕЗДЕН, 
с.БЕЛОПОПЦИ, с.БОГДАНЛИЯ, с.БОГДАНОВ ДОЛ, с.БОГДАНОВЦИ, с.БОГЬОВЦИ, с.БОСНЕК, с.БРАТУШКОВО, с.БУЗЯКОВЦИ, с.БУКОВЕЦ, гр.БУХОВО, с.БУЧИН 
ПРОХОД, с.БЪРЛОЖНИЦА, с.ВАКАРЕЛ, с.ВАСИЛОВЦИ, с.ВИТАНОВЦИ, с.ВЛАДО ТРИЧКОВ, с.ГАБРА, с. ГАЙТАНЕВО с. ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН гр. ГОДЕЧ с. ГОЛЕМА 
РАКОВИЦА с. ГОЛЕМО БУЧИНО с. ГОРНА МАЛИНА с. ГОРНИ ОКОЛ с. ГОРНО КАМАРЦИ с. ГРАДЕЦ с. ГРИГОРЕВО с. ГУРГУЛЯТ с. ГЪЛЪБОВЦИ с. ДЕЛЯН 
с.ДЖАМУЗОВЦИ, с.ДИВОТИНО, с.ДОГАНОВО, с.ДОЛНА ДИКАНЯ, с.ДОЛНА МАЛИНА, с.ДОЛНИ ОКОЛ, с.ДОЛНИ ПАСАРЕЛ, с.ДОЛНО КАМАРЦИ, с.ДРАГОВИЩИЦА, 
с.ДРАГОИЛ, гр.ДРАГОМАН, с.ДРАГОТИНЦИ, с.ДРЕНОВО, с.ДРЪМША, с.ЕЛЕШНИЦА, гр.ЕЛИН ПЕЛИН, с.ЖЕЛЕЗНИЦА, с.ЖЕЛЕН, с.ЖЕЛЯВА, с.ЗАВИДОВЦИ, 
с.ЗИДАРЦИ, с.ЗЛАТУША, с.ИЗВОР, с.ИСКРЕЦ, с.КАМБЕЛЕВЦИ, с.КАРАПОЛЦИ, с.КЛАДНИЦА, с.КЛИСУРА, с.КОВАЧЕВЦИ, с.КОСТАДИНКИНО, с.КРАЛЕВ ДОЛ, 
с.КРУШОВИЦА, с.ЛЕСКОВДОЛ, с.ЛЕСКОВЕЦ, с.ЛЕСНОВО, с.ЛЕТНИЦА, с.ЛОКОРСКО, с.ЛОПУШНЯ, с.ЛУКОВО, с.ЛЮЛИН, с.МАКОЦЕВО, с.МАЛА РАКОВИЦА, с.МАЛО 
МАЛОВО, с.МАНАСТИРИЩЕ, с.МЕЩИЦА, с.МУСАЧЕВО, с.НЕГУШЕВО, с.НИКОЛОВЦИ, с.НОВИ ХАН, с.ОГНЯНОВО, с.ОГОЯ, с.ОПИЦВЕТ, с.ОСОИЦА, с.ПАНОВЦИ, 
с.ПАУНОВО, гр.ПЕРНИК, с.ПЕТКОВО, с.ПЕТЪРЧ, с.ПИЩАНЕ, с.ПЛАНА, с.ПОВАЛИРЪЖ, с.ПОНОР, с.ПОПОВЦИ, с.ПОПОВЯНЕ, с.ПОТОП, с.РАВНО ПОЛЕ, 
гр.РАДОМИР с. РАДУЛОВЦИ, с.РАКИТА, с.РАСНИК, с.РЕБРОВО, с.РЕДИНА, с.РОСОМАН, с.РУДАРЦИ, с.САРАНЦИ, с.СВИДНЯ, гр.СВОГЕ, с.СЕЛЯНИН, гр.СЛИВНИЦА, 
с.СТАРО СЕЛО, с.СТОЛНИК, с.СТУДЕНА, с.ТАБАН, с.ТОМПСЪН с. ХЕРАКОВО, с.ХРАБЪРСКО, с.ЦАРИЧИНА, с.ЦАЦАРОВЦИ, с.ЦЕРЕЦЕЛ, с.ЦЕРОВО, с.ЦРЪКЛЕВЦИ, 
с.ЧЕКАНЧЕВО, с.ЧЕРНА ГОРА, с.ЧИБАОВЦИ, с.ЧОРУЛ с.ЧУКОВЕЗЕР, с.ЧУРЕК, с.ШУМА, с.ЩЪРКЕЛОВО ГНЕЗДО, с.ЯЛБОТИНА, с.ЯНА, с.ЯРДЖИЛОВЦИ, с.ЯРЛОВО

ЗОНА 2 Бургас

гр. АЙТОС, с.АЛЕКСАНДРОВО, с.АСПАРУХОВО, гр.АХЕЛОЙ, с.БАТА, с.БЕЛИЛА, с.БЕЛОДОЛ, с.БИСТРЕЦ, с.БРЯСТОВЕЦ,  с.БЯЛА ВОДА, с.ВЕСЕЛИЕ, с.ВИНАРСКО, 
с.ВРАТИЦА, с.ВРЕСОВО, с.ВЪЛЧАНОВО, с.ВЪРШИЛО, с.ГАБЪР, с.ГОРИЦА, с.ГЪЛЪБЕЦ, с.ГЮЛЬОВЦА, с.ДЕБЕЛТ, с.ДОБРА ПОЛЯНА, с.ДРАГАНОВО, с.ДРАГАНЦИ, 
с.ДРАГОВО, с.ДРАКА, с.ДРАЧЕВО, с.ДРЯНКОВЕЦ, с.ДЪБНИК, с.ДЮЛЕВО, гр.ДЮНИ, в.с.ЕЛЕНИТЕ, с.ЖЕЛЯЗОВО, с.ЗАГОРЦИ, с.ЗАЙЧАР, с.ЗЕТЬОВО, с.ЗИДАРОВО, 
с.ИЗВОР, с.ИЗВОРИЩЕ, с.ИНДЖЕ ВОЙВОДА, гр.КАРНОБАТ, с.КАРАГЕОРГИЕВО, с.КАРАНОВО, с.КИТЕН, с.КИТКА, с.КЛИКАЧ, с.КОЗИЧИНО, с.КОСОВЕЦ, 
с.КОШАРИЦА, с.КРУШЕВЕЦ, с.КРУШОВО, с.КРЪСТИНА, с.ЛИВАДА, с.ЛОЗЕНЕЦ, с.ЛЯСКОВО, с.МАЛИНА, с.МАЛКА ПОЛЯНА, с.МЕДОВО, в.с.МЕЖДУНАРОДЕН 
МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР, с.МЪГЛЕН, гр.НЕСЕБЪР, с.НОВО ПАНИЧАРЕВО, с.ОРИЗАРЕ, с.ОРЛИНЦИ, с.ПАНИЦОВО, с.ПЕЩЕРСКО, с.ПИРНЕ, с.ПОДГОРЕЦ, с.ПОЛЯНОВО, 
с.ПОРОЙ, с.ПРЕОБРАЖЕНЦИ, гр.ПРИМОРСК, с.ПРИПЕК с.ПРИСАД, с.ПРОСЕНИК, с.ПРОХОД, с.ПЪНЧЕВО, с.РАВАДИНОВО, с.РАВДА, с.РАВНА ГОРА, с.РАВНЕЦ, 
с.РАДОЙНОВО, с.РАЗБОЙНА, с.РОСЕН, с.РОСЕНОВО, с.РУЕН, с.РУСОКАСТРО, с.РЪЖИЦА, гр.СВЕТИ ВЛАС, с.СВЕТЛИНА, с.СИНИ РИД, гр.СЛЪНЧЕВ БРЯГ, 
с.СНЯГОВО, гр.СОЗОПОЛ, с.СОКОЛОВО, гр.СРЕДЕЦ, с.СТРАЦИН, с.СУХОДОЛ, с.СЪДИЕВО, с.СЪРНЕВО, с.ТОПОЛИЦА, с.ТРОЯНОВО, с.ТРЪСТИКОВО, с.ТЪНКОВО, 
с.ФАКИЯ, с.ЧЕРНА МОГИЛА, гр.ЦАРЕВО, с.ЧЕРНОГРАД, с.ЧЕРНОМОРЕЦ, с.ЧУКАРКА, с.ШИВАРОВО, с.ЯБЪЛЧЕВО, с.ЯСНА ПОЛЯНА

ЗОНА 2 Варна

с. АВРЕН, к.к. АЛБЕНА, гр. БАЛЧИК, с. БАТОВО, с. БЛИЗНАЦИ, с. БОБОВЕЦ, с. БОТЕВО, с. БОЯНА, с. БРАНИЩЕ, с. БРЯСТОВО, гр. БЯЛА, с. ВЕНЕЛИН, с. ВЕНЧАН, с. 
ВЕТРИНО, с. ВОДИЦА, с. ВОЙВОДИНО, с. ГАБЪРНИЦА, с. ГЕНЕРАЛ КАНТАРДЖИЕВО, с. ГЕНЕРАЛ КИСЕЛОВО, с. ГОРЕН ЧИФЛИК, с. ГОРИЦА, с. ГОСПОДИНОВО, с. 
ГРОЗДЬОВО, с. ГУРКОВО, с. ДЕБРЕНЕ, с. ДЕТЕЛИНА, с. ДОБРИ ДОЛ, с. ДОБРИНА, гр. ДОБРИЧ, гр. ДОЛНИ ЧИФЛИК, с. ДРЪНДАР, с. ДЪБРАВИНО, с. ЖИТНИЦА, с. 
ЗАСМЯНО, с. ЗЛАТИНА, с. КАЗАШКА РЕКА, с. КИПРА, с. КИТКА, с. КРИВИНИ, с. КРУМОВО, с. КРУША, с. ЛЕВСКИ, с. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО, с. ЛЯХОВО, с. МАНАСТИР, 
с. НЕОФИТ РИЛСКИ, с. НИКОЛАЕВКА, с. НОВО ОРЯХОВО, с. ОБОРИЩЕ, с. ОБРОЧИЩЕ, с. ОДЪРЦИ, с. ПАДИНА, с. ПЕТРОВ ДОЛ, с. ПРИЛЕП, гр. ПРОВАДИЯ, с. 
ПРОСЕЧЕН, с. ПЧЕЛИНО, с. ПЧЕЛНИК, с. РАВНА ГОРА, с. РАДЕВО, с. РАЗДЕЛНА, с. РОГАЧЕВО, с. РУДНИК, с. САДОВО, с. САМОТИНО, с. СИНДЕЛ, с. СЛАВЕЕВО, с. 
СОКОЛНИК, с. СОКОЛОВО, с. СТАРО ОРЯХОВО, с. СТАРОСЕЛЕЦ, с. СТЕФАНОВО, с. СТОЖЕР, с. СТРАЖИЦА, с. ТРЪСТИКОВО, в.с. ТУЗЛАТА, с. ХРАБРОВО, с. 
ЦАРЕВЦИ, с. ЦАРИЧИНО, с. ЦЪРКВА, с. ЧЕРНЕВО, с. ШКОРПИЛОВЦИ, с. ЩИПСКО, с. ЮНАК, с. ЮНЕЦ,

ЗОНА 2 Стара 
Загора

с.АПРИЛОВО, с.АСЕНОВЕЦ, с.БАНЯ, с.БАЩИНО, с.БЕЛИ БРЯГ, с.БЕНКОВСКИ, с.БОГДАНОВО, с.БОРОВО, с.БРАТЯ КУНЧЕВИ, с.БРЕСТОВА, с.БРОД, с.БРЯСТ, 
с.БРЯСТОВО, с.БУЗОВГРАД, с.БЪЛГАРЕНЕ, с.БЯЛ ИЗВОР, с.БЯЛО ПОЛЕ, с.ВАСИЛ ЛЕВСКИ, с.ВЕЛИКОВО, с.ВЕНЕЦ, с.ВЕТРЕН, с.ВИНАРОВО, с.ВОДЕНИЧАРОВО, 
с.ВОЛОВАРОВО, с.ГИТА, с.ГЛЕДАЧЕВО, с.ГОЛЯМО АСЕНОВО, с.ГОЛЯМО ДРЯНОВО, с.ГОРНО ИЗВОРОВО, с.ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ, с.ГРАФИТОВО, гр.ГУРКОВО, 
гр.ГЪЛЪБОВО, с.ДАСКАЛ АТАНАСОВО, с.ДВОРИЩЕ, с.ДИМИТРИЕВО, гр.ДИМИТРОВГРАД, с.ДИМОВЦИ, с.ДИНЯ, с.ДЛЪГНЕВО, с.ДОЛНО ИЗВОРОВО, с.ДОЛНО 
САХРАНЕ, с.ДУНАВЦИ, с.ДЪБОВО, с.ДЪРЖАВА, с.ДЯДОВО, с.ЕДРЕВО, с.ЕЗЕРО, с.ЕЛХОВО, с.ЕНИНА, с.ЖЕРГОВЕЦ, с.ЖЪЛТОПОП, с.ЗАГОРЦИ, с.ЗДРАВЕЦ, 
с.ЗИМНИЦА, с.ЗНАМЕНОСЕЦ, с.ИЗВОРОВО, с.КАЗАНКА, гр.КАЗАНЛЪК, с.КАЛУГЕРОВО, с.КАМЕНОВО, с.КАРАНОВО, с.КНЯЖЕВСКО, с.КОВАЧ, с.КОЗАРЕВЕЦ, 
с.КОНАРЕ, с.КОНСТАНТИНОВЕЦ, с.КОНЬОВО, с.КОПРИНКА, с.КОРТЕН, с.КРАВИНО, с.КРИВА КРУША, с.КРЪН, с.КЪНЧЕВО, с.ЛОВЕЦ, с.ЛОЗЕН, с.ЛЮБЕНОВА 
МАХАЛА, с.ЛЮБЕНОВО, с.МАЛКО АСЕНОВО, с.МАЛКО ТРЪНОВО, гр.МЕРИЧЛЕРИ, с.МИХАЙЛОВО, с.МОГИЛОВО, с.МУСАЧЕВО, гр.МЪГЛИЖ, с.НАУЧЕНЕ, 
гр.НИКОЛАЕВО, гр.НОВА ЗАГОРА, с.НОВА МАХАЛА, с.НОВОСЕЛЕЦ, с.ОБРУЧИЩЕ, с.ОВОЩНИК, с.ОМАРЧЕВО, с.ОПАН, с.ОСЛАРКА, с.ПЕТ МОГИЛИ, с.ПОЛСКО 
ПЪДАРЕВО, с.ПШЕНИЧЕВО, с.ПЪСТРЕН, с.ПЪСТРОВО, с.ПЯСЪЧЕВО, с.РАДЕВО, с.РАДЕЦКИ, с.РАДИЕВО, гр.РАДНЕВО, с.РАДУНЦИ, с.РАЗДЕЛНА, с.РИСИМАНОВО, 
с.РОЗОВО, с.РУМАНЯ, с.САМУИЛОВО, с.СВОБОДА, с.СВОБОДЕН, с.СЕЛЦЕ, гр.СИМЕОНОВГРАД, с.СЛАДЪК КЛАДЕНЕЦ, с.СЛИВИТО, с.СОКОЛ, с.СРЕДНОГОРОВО, 
с.СТАРО СЕЛО, с.СТОИЛ ВОЙВОДА, с.СТОЛЕТОВО, с.СТОЯН ЗАИМОВО, с.СТРАНСКО, с.СЪБРАНО, с.СЪДИЕВО, с.СЪДИЙСКО ПОЛЕ, с.СЪРНЕВЕЦ, 
с.ТИХОМИРОВО, с.ТОПОЛЯНЕ, с.ТРАКИЯ, с.ТРОЯНОВО, с.ТРЪНКОВО, с.ХАДЖИДИМИТРОВО, с.ХАН АСПАРУХОВО, с.ЦЕНИНО, с.ЦЕНОВО, с.ЧЕРВЕНАКОВО, 
с.ЧЕРГАНОВО, с.ЧЕРНОГОРОВО, гр.ЧИРПАН, с.ШАНОВО, с.ШЕЙНОВО, гр.ШИПКА, с.ЮЛИЕВО, с.ЯВОРОВЕЦ, с.ЯВОРОВО, с.ЯЗДАЧ

ЗОНА 3 

Доставка в зона 3 -  транспортирането се извършва от партньорска на Аiko фирма и се осъществява в рамките до 8 календарни дни. 
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