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V knjigarni Center Oxford smo popestrili zimsko ponudbo otroških knjig,
s katerimi bo spoznavanje znamenitosti Londona poučno in zabavno.
Del aktualne ponudbe vam predstavljamo v nadaljevanju.

MY BIG LONDON PLAY SET
Komplet vključuje veliko igralno površino,
igralne papirnate figure in delovni zvezek z nalepkami.
EAN 9781509815487
Cena: 23,04€

Charlie and Lola:
WE COMPLETELY MUST
GO TO LONDON
EAN: 9780141342924
Cena: 9,88€

Usborne Book and Jigsaw
LONDON
Sestavljenk in knjiga
EAN: 9781474948043
Cena: 12,63

LOTS OF THINGS TO SPOT
IN LONDON
Knjiga z veliko aktivnostmi, igrami in nalepkami
EAN: 9781474916196
Cena: 7,88€

FIRST STICKER BOOK LONDON
Knjiga z nalepkami
EAN: 9781474933438
Cena: 7,88€

I LOVE LONDON
Knjiga z aktivnostmi in nalepkami
EAN 9781786920539
Cena: 7,73€

UGODNO
angleška klasika
SHAKESPEARE
Komplet 16 knjig za otroke
EAN 9781408344897
Cena: 17,19€

NAROČILNICA »LONDON«
EAN

NASLOV knjige

Cena

Naroč.
izv

Vse cene vključujejo DDV in veljajo za trenutno zalogo.
Prosimo označite naslove, ki jih ne plača šola/institucija in so za učitelja osebno. Označeni naslovi bodo poslani po
povzetju.
Člani Modrega kluba lahko pri naročilu uveljavljajo 15% članski popust.

PODATKI O NAROČNIKU:
Naziv/Ime in Priimek: ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
Naslov:……… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
pošta:…………………………………………………………………………………tel.št………………………………………………………………………………..
Podpis:…………………………………………………………………………………datum:……………………………………………………………………………

NAROČANJE:
-

po pošti: Knjigarna Center Oxford, Kopitarjeva 2,1000 Ljubljana
faks: 01/3603 787
elektronski naslov: knjigarna.oxford@mk-trgovina.si

S podpisom dovoljujem, da Mladinska knjiga Založba d.d. in Mladinska knjiga Trgovina d.d. 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.

