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VYDAVATEĽSKÉ BONUSY 2019 
Anglický Jazyk 

 

 

 

 
Podmienky na získanie Bonusov pre učiteľov* 

*Bonusy k objednávke je potrebné si vyžiadať písomne u distribútora OXICO 

Kurz Počet nakúpených sád Získavate zadarmo 

Akýkoľvek titul 

15 sád = 15 SB + 15 WB 
alebo 30 SB alebo 40 WB 

TB + CD alebo SB + WB 

30 sád = 30 SB + 30 WB 
alebo 60 SB alebo 80 WB 

učiteľskú sadu (SB + WB + TB + CD) 

V prípade väčšej objednávky (nad 60 sád) je možné dohodnúť sa s vydavateľom na iných podmienkach. 

ALEBO: Vlastný výber kníh v hodnote 5% zo sumy objednaného tovaru 

 Podmienky na získanie Bonusov pre učiteľov* 
*Bonusy k objednávke je potrebné si vyžiadať písomne u distribútora OXICO a vzťahujú sa len na prvý 

nákup alebo v prípade, že škola nemá dostatok učiteľských sád.  

Kurz Počet nakúpených sád Získavate zadarmo 

Akýkoľvek titul od 15 ks SB 
TB + class CD  

(okrem titulov, kde je audio CD 
súčasťou TB alebo SB) 

Akýkoľvek titul 15 sád  = 15 SB + 15 WB 
alebo 30 SB 

TB + SB + WB + class CD  
(okrem titulov, kde je audio CD 

súčasťou TB alebo SB) 

Beyond: nedávame WB - je online súčasťou na Teacher´s Resource Center - prístupový kód je v TB. 

English World 1-5 od 15 ks SB 
TB + class CD  

+ DVD + Grammar Pactice Book  
+ Picture Dictionary (pre učiteľa) 

V prípade väčšej objednávky (nad 60 sád) je možné dohodnúť sa s vydavateľom na iných podmienkach. 

ALEBO: Vlastný výber kníh v hodnote 5% zo sumy objednaného tovaru 

 Podmienky na získanie Bonusov pre učiteľov* 
*Bonusy k objednávke je potrebné si vyžiadať priamo u vydavateľa OUP 

Kurz Počet nakúpených sád Získavate zadarmo 

Akýkoľvek titul 
na ktorý sa vzťahuje 

GRÁTIS ponuka 

15 sád = 15 SB + 15 WB 
alebo 30 SB alebo 40 WB 

A: jednu učiteľskú sadu (TB + CD) 

B: jednu študentskú sadu (SB + WB) 

C: jeden z vybraných titulov 

D: jeden i-Tools z ponuky GRÁTIS titulov 

Presné podmienky a formulár nájdete na stránke: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/sk/gratis_new.pdf  



Nemecký Jazyk 

 

Španielsky Jazyk 

 

 Podmienky na získanie Bonusov pre učiteľov* 
*Bonusy k objednávke je potrebné si vyžiadať písomne u distribútora OXICO 

Kurz Počet nakúpených sád Získavate zadarmo 

Akýkoľvek titul 15 sád = 15 SB + 15 WB 
kompletnú sadu (SB + WB + TB + CD) 

+ príslušný doplnkový materiál 

 
 
 

Konkrétne bonusy* k vybraným titulom nájdete na stránke: 
 

 

*Bonusy k objednávke je potrebné si vyžiadať písomne u distribútora OXICO 

 Podmienky na získanie Bonusov pre učiteľov* 
*Bonusy k objednávke je potrebné si vyžiadať písomne u distribútora OXICO 

Kurz (všetky jazyky) Počet nakúpených sád Získavate zadarmo 

Akýkoľvek titul 15 kusov učebníc Jednu metodiku alebo učebnicu 

 Podmienky na získanie Bonusov pre učiteľov* 
*Bonusy k objednávke je potrebné si vyžiadať písomne u distribútora OXICO 

Kurz Počet nakúpených sád Získavate zadarmo 

Colega 
15 sád = 15 LA + 15 CE 1x Guía didáctica 

30 sád = 30 LA + 30 CE 1x Carpeta de recursos 

Código ELE 15 sád = 15 LA + 15 CE 
1x Libro del profesor 

(s integrovanými LA, CE a CD) 

Embarque alebo Vente 
15 sád = 15 LA + 15 CE 

1x Libro del profesor + CE  
(pri B1,B2 = LA +CD +LP +CE) 

30 sád = 30 LA + 30 CE 1x Libro digital 

www.oxico.sk/files/BONUSY_vydavatelstva-Hueber_2019.pdf


