VSE ZA ŠOLO 2017/2018
v knjigarni CENTER OXFORD

Spoštovani starši,
Čeprav se letošnje šolsko leto zaključuje in je pred nami čas počitnic in poletnih dopustov,
so misli mnogih staršev že pri prvem šolskem dnevu prihodnjega šolskega leta in izzivom, kje in kako
najbolj ugodno, najbolj preprosto in najhitreje kupiti učbenike, delovne zvezke in šolske potrebščine.
V knjigarni Center Oxford vam omogočamo, da opravite nakup
1. po VAŠI MERI in brez čakanja v vrsti
- osebno v knjigarni Center Oxford
- po e-pošti, faxu, telefonu ali navadni pošti nam sporočite seznam šolskih knjig in potrebščin. Ko bo vaše
naročilo pripravljeno, vas bomo o tem obvestili in se z vami dogovorili za način prevzema paketa.
»Klikni&Poberi«. = naročilo preko spletne strani www.emka.si/sola, kjer si lahko za prevzem paketa
izberete našo knjigarno
2.
-

pod UGODNIMI POGOJI
4% POPUST za učbenike in delovne zvezke** (velja do 5.7.2017)
30% POPUST za izbrane šolske potrebščine (velja do 5.7.2017)
20% popust za nezgodno zavarovanje otrok in mladine pri Zavarovalnici Triglav
pri nakupu potrebščin nad 20€ (velja do 15.9.2017)
od 6.7.2017 do 15.9.2017 velja 4% popust ob nakupu šolskih potrebščin nad 25€

3. in izkoristite možnost plačila na obroke, brez obresti
4. s pomočjo STROKOVNEGA SVETOVANJA
5. in prejmete DARILO
- šolski urnik in veliki stenski koledar
darilo za prvošolčke = zdravju in okolju prijazna steklenička za vodo (ob nakupu potrebščin v vrednosti nad 25€)
- darilo za zveste kupce
Člani Modrega kluba NE POZABITE izkoristiti 15 % popust na vsa gradiva programa Center Oxford*, tujega
leposlovja, turističnih vodičev in tuje otroške ter mladinske literature.
(* popust velja za učbenike in del.zvezke, ki jih uvaža Center Oxford in je od prvega prodajnega dneva preteklo več kot 6 mesecev,
** popust ne velja za gradiva, pri katerih v skladu z določili ZECK od prvega prodajnega dneva še ni poteklo 6 mesecev)

Veselimo se vašega obiska!
Knjigarna Center Oxford
Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 36 03 789; Fax.: 01/ 36 03 787
e-pošta: knjigarna.oxford@mk-trgovina.si
ponedeljek-petek: 8h-19h, sobota: 9h-13h

