maj 2019

OBDARITE UČENCE z gradivi CENTRA OXFORD
Spoštovani,
Verjamemo, da boste tudi letos iskali primerno darilo, s katerim boste ob koncu šolskega leta
nagradili učence za prizadevnost in uspešnost pri pouku tujega jezika.
V knjigarni Center Oxford smo v ta namen pripravili POSEBNO PONUDBO in prepričani smo,
da bodo gradiva vašim učencem koristen in dragocen spomin na šolo.
Lep pozdrav iz Centra Oxford.

OXFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY, 9. izdaja
EAN 9780194798792
Redna cena: 46,90€ - 30% POPUST
Slovar vsebuje preko 185 000 besed, fraz in pomenov, 900 novih besed (700 v tiskani
obliki in 200 na DVD-ROMu), iSpeaker in iWriter, slovnične značilnosti, razliko med
britansko in ameriško izgovorjavo, funkcija My Wordlists, ki uporabniku omogoča
sestavljati lastne sezname besedišča, testirati svoje znanje izbranih besed in še in še…

OXFORD ENGLISH GRAMMAR COURSE z rešitvami
- basic EAN 9780194420778
- intermediate EAN 9780194420822
Redna cena: 32,90€ - - 20 % POPUST
Slovnica s kratkimi razlagami in primeri iz prakse, veliko slik in grafičnih prikazov
za lažje razumevanje, dodatne naloge na spletu za utrjevanje slovnice in
besedišča, priložen CD-ROM z izgovorjavo.

ENGLISH GRAMMAR IN USE z rešitvami +EBOOK, 5. izdaja
EAN 9781108586627
Redna cena: 32,90€ - 20 % POPUST
Slovnična vadnica z razlago je primerna za nivo B1-B2 in
pokriva vso zahtevano slovnico na tej stopnji. Učence pripravlja
po preverjenem dolgoletnem receptu, vsebuje tudi rešitve in pojasnila.

Slikovni ELI SLOVAR
Redna cena: 13,50€ - 20 % POPUST
Priljubljen slikovni slovar za osnovne šole z aktualnimi temami in posodobljenim besediščem.
Uporaba kode omogoča dostop do slušnih posnetkov in dodatnih interaktivnih vaj.

-

angleška izdaja EAN 9788853624598
italijanska izdaja EAN 9788853624581
španska izdaja EAN 9788853624628
francoska izdaja EAN 9788853624604
nemška izdaja EAN 9788853624611
ENGLISH FOR EVERYONE: ENGLISH VOCABULARY BUILDER
EAN 9780241299876
Redna cena: 22,06€ - 20 % POPUST
Enostavna in pregledna slikovna vadnica za utrjevanje besedišča
z rešitvami in brezplačnim internet dostopom do slušnih posnetkov.

STOPENJSKA BERILA v različnih jezikih in za različne starostne skupine
akcija: IZBEREŠ 3 – PLAČAŠ 2

PEPPA PIG rumena torbica- komplet 10 knjig
EAN 9780241349489
Akcijska cena: 9,99€
 Pedro's Pirate Treasure, The Train Ride, The Rainbow, George's Balloon,
Peppa Meets the Queen, Peppa Plays Basketball, Stars, The Children's Fete,
Grampy Rabbit in Space, George and the Noisy Baby

SHAKESPEARE STORIES – komplet 16 knjig
EAN 9781408344897
Akcijska cena: 17,19€
 Julius Caesar, King Lear, Othello, Much Ado About Nothing, Twelfth Night,
Romeo and Juliet, Macbeth, The Tempest, Henry V, Antony and Cleopatra…

ROALD DAHL COLLECTION – komplet 15 knjig
EAN 9780141371337
Akcijska cena: 29,99€
 The BFG, Matilda, Charlie and the Chocolate Factory, The Witches,
James and the Giant Peach, The Magic Finger, Fantastic Mr.Fox, Esio Trot…
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NAROČILNICA po ponudbi »obdarite učence z gradivi Centra Oxford«
EAN

NASLOV knjige

Št.izv

Ponudba velja do 30.06.2019 oz. do razprodaje zalog. Popusti se ne seštevajo.
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.

