NOVI SLIKOVNI SLOVARJI ZALOŽBE ELI
Že poznate novo zbirko ELI slikovnih slovarčkov?

Na voljo je nova izdaja priljubljenih slikovnih slovarčkov za osnovne šole:



45 tematskih sklopov s
simpatičnimi ilustracijami



nove aktualne teme in
posodobljeno besedišče



NOVO: koda za digitalno verzijo
(vsi tematski sklopi so preko kode na voljo tudi v
digitalni obliki, z možnostjo poslušanja novega
besedišča in dodatnimi interaktivnimi vajami)

Prijazen pozdrav iz Centra Oxford!

Marjeta Juvan
Svetovalka založbe ELI, Center Oxford
T: + 3861 5887 514
E: marjeta.juvan@mk-trgovina.si

Ljubljana, maj 2018

EAN

Redna cena z
DDV

Naslov

9788853624598

ELI Vocabulary in Pictures, English + online koda

13,50€

9788853624611

ELI Bildwörterbuch, Deutsch + online koda

13,50€

9788853624628

ELI Vocabulario ilustrado, Español + online koda

13,50€

9788853624604

ELI Vocabulaire illustré, Français + online koda

13,50€

9788853624581

ELI Vocabolario illustrato, Italiano + online koda

13,50€

Št. naročenih
izvodov

Ob nakupu vsaj 3 izvodov (lahko različnih naslovov), vam obračunamo poseben
10% popust!

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.

Šola/Ustanova:

….…………………………………….………………………………………………………………………

Kontaktna oseba:

………….…………………………………………………………………………………………………….

Naslov:

………………..……………………………………………………………………………………..……….

El. naslov:

………………….………..……..…….…

Tel. št.: ..……..…….……………………………

Datum:

……………………..……………….……

Podpis:

…………………………………

NAROČANJE:
- po pošti: MKT d.o.o., Center Oxford, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana
- faksu: 01/588 7521
- na elektronski naslov: 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.

