Iščete gradivo za poučevanje poslovne nemščine?

Za tečajnike, ki:
- bodo imeli/imajo dnevno stik z nemško govorečimi poslovnimi partnerji,
- si želijo študija, povezanega z ekonomskimi vedami, v nemško-govorečih
deželah,
- vsaka stopnja vsebuje učbenik z dvema CD-jema in delovni zvezek,
- od stopnje A1 do B2,
- vsaka enota je sestavljena iz treh delov: Themen und Situationen,
grammatik, Übungen.

Za več informacij pišite na petra.cerar@mk-trgovina.si

NAROČILNICA
EAN

CENA z
DDV/€

EXPORTWEGE NEU 1 + 2x CDučbenik

9783941323001

35,11

EXPORTWEGE NEU 1 – delovni
zvezek

9783941323018

18,24

NASLOV

EXPORTWEGE NEU 2 + 2x CD učbenik
EXPORTWEGE NEU 2 – delovni
zvezek
EXPORTWEGE NEU 3 + 2x CD učbenik
EXPORTWEGE NEU 3 – delovni
zvezek

ŠT. NAROČ.
IZVODOV

9783941323025
35,11
9783941323032
18,24
9783941323049
35,11
9783941323056
18,24

Vse cene vključujejo DDV in veljajo za trenutno zalogo. Pridržujemo si pravico do spremembe le teh. Prosimo označite izvode, ki jih ne plača šola/institucija in
so za učitelja osebno. Označeni naslovi bodo dobavljeni po povzetju.

Člani Modrega kluba pri nakupu uveljavljate 15% popust (ne velja za nakupe preko šole).
Ime in priimek : __________________________________________________________________
Ime šole:

__________________________________________________________________

Naslov šole:

__________________________________________________________________

E-naslov:
Datum:

______________________________

Telefon:

___________________

________________________________ Podpis: _________________________

Naročanje:
-

po pošti:
Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Center Oxford, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana
po faksu:
01/ 588 75 21
po elektronski pošti:
narocila.oxford@mk-trgovina.si

S podpisom dovoljujem, da Mladinska knjiga Založba d.d. in Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega
razmerja in neposrednega trženja vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo z mojimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje, ter posredujejo te podatke za
te namene druga drugi. Vse navedene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004). Kadarkoli
lahko pisno ali po telefonu zahtevate, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja, ter vas o
tem v nadaljnjih 5 dneh obvestimo na naše stroške. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02640/00, osnovni kapital znaša
4.059.443,16 EUR. Predsednik uprave je Peter Tomšič.

