maj 2017

POSEBNA PONUDBA
OBDARITE UČENCE z gradivi CENTRA OXFORD
Spoštovani,
Konec šolskega leta je tako rekoč že pred vrati in 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.
Za pozornost, ki jo boste namenili naši ponudbi se vam zahvaljujemo,
Vašim učencem pa želimo veliko uspeha na poti učenja tujih jezikov.
Lep pozdrav iz Centra Oxford,

Lidija Nagode
Vodja knjigarne

OXFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY
9. izdaja
EAN 9780194798792
Redna cena: 44,90€ - akcijska cena 35,00€
-

Preko 185 000 besed, fraz in pomenov,
900 novih besed (700 v tiskani obliki + 200 na DVD-ROMu)
iSpeaker in iWriter,
še več notic, ki opozarjajo na sopomenke, kolokacije, besedne družine,
slovnične značilnosti, razliko med britansko in ameriško izgovorjavo, idr.
funkcija My Wordlists, ki uporabniku omogoča sestavljati lastne
sezname besedišča, testirati svoje znanje izbranih besed in še in še…

LANGUAGE PRACTICE FOR FIRST +MPO
EAN 9780230463752
Redna cena: 33,90€ - akcijska cena 27,00€
-

Vadnica je primerna za vajo ter utrjevanje angleške slovnice in besedišča
Vsebine pregledno zajemajo vsa slovnična poglavja v srednji šoli
Na priloženem CD-romu je na voljo veliko dodatnih interaktivnih vaj

OXFORD ENGLISH GRAMMAR COURSE, stopnja INTERMEDIATE +CD-ROM
EAN 9780194420822
Redna cena: 33,00€ - akcijska cena 26,00€
-

Kratke razlage s primeri iz prakse
Veliko je slik in grafičnih prikazov za lažje razumevanje.
Besedilo je v barvah
dodatne naloge na spletu za utrjevanje slovnice in besedišča
Priložen CD-ROM z izgovorjavo.

GRAMMAR 2 +CD, EAN 9780194430401
Redna cena: 23,60€ - akcijska cena 16,00€
GRAMMAR 3 +CD, EAN 9780194430470
Redna cena: 25,60€ - akcijska cena 17,00€
- vadnica za urjenje in utrjevanje besedišča
- lahko razumljive in bogato ilustrirane slovnične razlage,
- zvočni posnetki in vzorci pravilne izgovorjave na priloženem CDju
- testi kot priprava na mednarodne teste: Cambridge Young Learners
English Tests,
- dodatna podpora na spletu (interaktivne vsebine za učence, ideje za učne
priprave in testi za učitelje idr.).
- Rešitve so na voljo na spletu na povezavi: http://elt.oup.com/teachers/trig/

ponudba STOPENJSKIH BERIL po
akcijski ceni 4,00€



OBW 2 MUCH ADO ABOUT NOTHING, EAN 9780194235198 (redna cena: 8,90€)



OBW 3 GOLDFISH, EAN 9780194791175 (redna cena: 9,70€)



OBW 4 BIG SLEEP, EAN 9780194791656 (redna cena: 9,70€)



OBW 4 WE DIDN`T MEAN TO GO TO SEA, EAN 9780194791939 (redna cena: 9,00€)



OBW 5 BRIDE PRICE, EAN 9780194792189 (redna cena: 10,90€)



OBW 5 DAVID COPPERFIELD, EAN 9780194792196 (redna cena: 10,90€)



OBW 6 THE ENEMY, EAN 9780194792608 (redna cena: 10,90€)



OBW 6 WOMAN IN WHITE, EAN 9780194792707 (redna cena: 10,90€)



OBW 6 NIGHT WITHOUT END, EAN 9780194792653 (redna cena: 10,90€)



CT 1 LAZY GRASSHOPPER, EAN 9780194239813 (redna cena: 7,90€)



CT 2 RAINFOREST BOY, EAN 9780194239806 (redna cena: 7,90€)



ORI 4 VOLCANO ADVENTURE, EAN 9780194723602 (redna cena: 8,70€)



DOMINOES 1 SHERLOCK HOLMES: TOP-SECRET PLANS, EAN 9780194249812 (redna cena: 9,90€)



DOMINOES 1 CURSE OF THE MUMMY, EAN 9780194247603 (redna cena: 9,90€)

ponudba KOMPLETOV 10 knjig o PUJSI PEPI po
akcijski ceni 8,90€
 PEPPA PIG STORYBOOK GREEN
BAG, EAN 9780241275771
 PEPPA PIG STORYBOOK RED
BAG, EAN 9780241287828
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NAROČILNICA po ponudbi »obdarite učence z gradivi Centra Oxford«
EAN

NASLOV knjige

AKCIJSKA
cena

Naroč
izv

Ponudba velja do 30.06.2017 oz. do razprodaje zalog. Popusti se ne seštevajo.
Vse cene vključujejo DDV in veljajo za trenutno zalogo.

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.

