Vyměňte staré slovníky a pravidla pravopisu za nové!
Za každý starý slovník získáte do 31. 5. 2012 slevu
40 % na nový slovník
Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,
u slovníků velmi záleží na aktuálnosti slovní zásoby. A právě slovníky Lingea v této oblasti vynikají – jsou současné
a živé, jak se můžete dočíst zde. Chtěli bychom pomoci školám a jejich žákům vybavit se kvalitními aktuálními slovníky
a pravidly českého pravopisu. Proto Vám nyní nabízíme následující akci.
Pokud nám do 31. 5. 2012 zašlete objednávku na nové knižní slovníky Lingea a následně nám pošlete protihodnotou
stejný počet jakýchkoli Vašich „starých“ knižních slovníků či pravidel českého pravopisu (libovolného
nakladatelství, stáří, jazyka a jakékoli velikosti), získáte na nové tituly slevu 40 %. Kromě cizojazyčných slovníků se
tato akce vztahuje také na tituly pro český jazyk (pravidla českého pravopisu, slovníky českých synonym, výkladový
slovník), kdy můžete dát protiúčtem i cizojazyčné slovníky. Akce se týká slovníků školy, ale i soukromých slovníků
učitelů i žáků.
Kolik můžete ušetřit, vidíte na těchto příkladech:
» při nákupu 10 ks anglických velkých slovníků ušetříte 5 560 Kč,
» při nákupu 40 ks ruských praktických slovníků ušetříte 7 680 Kč,
» při nákupu 100 ks školních pravidel českého pravopisu se schvalovací doložkou MŠMT ušetříte 7 600 Kč.
Podrobné informace o konkrétních titulech Lingea najdete na www.lingea.cz nebo v katalogu knižních titulů.
POSTUP JE NÁSLEDUJÍCÍ:
1) Sepíšete zájemce o nové slovníky a informace o slovnících nabízených protihodnotou (slovníky v majetku školy, slovníky
učitelů a žáků, kteří je chtějí vyměnit za nové).
2) Pošlete nám objednávku (formulář s cenami najdete zde).

3) Poté, co od nás obdržíte pokyn, zašlete tyto staré slovníky na své náklady na adresu Sklad Lingea (areál firmy JAVI),
Srbsko 214, 267 18 Karlštejn.
4) Po jejich obdržení Vám zašleme objednané nové slovníky se slevou 40 %.
Poštovné a balné u objednávek nad 2 000 Kč neúčtujeme, jinak činí 120 Kč.
Tímto způsobem získáte velmi výhodně nové, aktuální a kvalitní slovníky a zároveň využijete hodnoty starých slovníků. Navíc
pomůžete staré slovníky ekologicky zlikvidovat.
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