АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

С код за едногодишен достъп до електронно
приложение за iOS и Android.
Бърза и лесна проверка на думите – работи
100% офлайн.

За периода
от 16.09.2019 г.
до 31.10.2019 г.
при заявки
за клас

Речници
Нов училищен речник
английски: Двупосочният речник
обхваща над 120 000 думи,
изрази и значения.
Джобен речник английски: Включва над
42 000 основни думи, изрази и значения
в двете посоки, пояснения към отделните
значения с примери и миниразговорник за
пътуване.
Над 15 000 думи с
фонетична транскрипция

Граматики

Граматика в илюстрации
английски: Граматиката покрива
нивата А1 – В2. Включва 17
тематично подредени граматични
раздела. Правилата са обяснени
на български език, онагледени с
примери и цветове.

Grammar Plus: Поредицата
граматики с упражнения Grammar
Plus в три нива А1, А2 и В1
осигурява всички граматични
теми, необходими за съответното
ниво, допълнени от упражнения за
работа.

ТАЛОН ЗА ПОРЪЧКА
КЪМ „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“
За заявки
се свържете с вашия регионален представител или
изпратете поръчката си на order@klett.bg
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 31 ОКТОМВРИ 2019 г.

Трите имена:............................................................................
Училище:...................................................................................
гр./с. ............................Адрес: .................................................
Телефон: ............................. имейл: .......................................
Аз съм:

Директор

Учител

Имейл:

Родител

Да, искам да поръчам (минимум 10 броя):
ISBN

Заглавия Английски език

Корична цена Промоционална
цена

9789548278188 Джобен речник

12,90 лв.

10,06 лв.

9789543440382 Нов училищен речник

29,90 лв.

23,32 лв.

9789543442508 Стандартен речник

29,90 лв.

23,32 лв.

9789548278713 Нов универсален речник българско-английски

29,00 лв.

22,62 лв.

9789548278690 Нов универсален речник английско-български

27,00 лв.

21,06 лв.

9789543442829 Илюстрован речник

19,90 лв.

15,52 лв.

9789543440337 Граматика с упражнения

18,90 лв.

14,74 лв.

9789543443376 Граматика в илюстрации

19,90 лв.

15,52 лв.

9789543444465 Grammar Plus A1

16,90 лв.

13,18 лв.

9789543444472 Grammar Plus A2

16,90 лв.

13,18 лв.

9789543444489 Grammar Plus B1

16,90 лв.

13,18 лв.

Брой

Внимание! При доставка на изданията до адрес ползвате преференциална такса.
За повече подробности се свържете с представителя на Клет България.
Изберете начина на плащане:
В брой при получаване
По банков път с превод по сметка: BG07RZBB91551067253310 – Райфайзенбанк България ЕАД BIC: RZBBBGSF
В изпълнение на законовите изисквания предварително, изрично и доброволно давам своето съгласие за обработване на личните ми данни, както следва:
С отбелязване на това поле заявявам, че предоставям изричното си съгласие „Клет България“ ООД, ЕИК 130878827, да съхранява, обработва и трансферира горепосочените лични данни за целите на предоставяне на услуги, свързани със закупуване на всички продукти, които се предлагат за продажба от
„Клет България“ ООД. Посочените по-горе лични данни се обработват за срок от 20 години.

Дата: .......................................................

www.klett.bg

www.учебника.бг

Подпис: .......................................................

