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VYDAVATEĽSKÉ BONUSY

Požiadavka na bonusy je vždy súčasťou konkrétnej objednávky / faktúry.                    
Je potrebné si ich vždy vyžiadať, automa�cky a dodatočne sa neposkytujú. 

Ak nemáte nárok na vydavateľský bonus, alebo máte záujem o vlastný výber �tulov, 
môžete využiť náš 5% OXICO bonus zo sumy Vašej objednávky / faktúry, v ktorom si 
môžete vyžiadať akékoľvek �tuly z našej ponuky.
                                                                  

02/544 10 993



Anglický jazyk

SB - študentská učebnica, WB - pracovný zošit, TB - učiteľská / metodická príručka,
CD - audio CD/CD-ROM

Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

15 ks SB Učiteľská sada (TB + CD*)

15 sád (15 ks SB a 15 ks WB)
alebo 30 ks SB

Kompletná sada (SB + WB + TB + CD*)

Titul ENGLISH WORLD

K �tulom ENGLISH WORLD,
MOTIVATE a NEXT MOVE

1 ks Interac�ve Whiteboard CD-ROM/
DVD-ROM (IWB) pre školu

SB - študentská učebnica, WB - pracovný zošit, TB - učiteľská / metodická príručka,
CD - audio CD/CD-ROM

Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

15 sád (15 ks SB a 15 ks WB)
alebo 30 ks SB
alebo 40 ks WB

30 sád (30 ks SB a 30 ks WB)
alebo 60 ks SB
alebo 80 ks WB

Bonusy pre učiteľov je potrebné vyžiadať si písomne  formou emailu
                                                                       u distribútora OXICO

Kompletná sada (SB + WB + TB + CD*)

A: Učiteľská sada (TB + CD*)

* ak nie je CD súčasťou TB, príp. je audio dostupné online

* ak nie je CD súčasťou TB, príp. je audio dostupné online

B: Študentská sada (SB + WB)

C: TB a WB

Bonusy pre učiteľov je potrebné vyžiadať si písomne  formou emailu
                                                                       u distribútora OXICO

1 ks Dic�onary ku každej SB (do vyčerpania zásob)

Učiteľská sada + Dic�onary  (do vyčerpania zásob) 



SB - študentská učebnica, WB - pracovný zošit, TB - učiteľská / metodická príručka,
CD - audio CD/CD-ROM

Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

A: Učiteľská sada (TB + CD*)

B: Študentská sada (SB + WB)

C: jeden z vybraných �tulov

SB - študentská učebnica, WB - pracovný zošit, TB - učiteľská / metodická príručka,
CD - audio CD/CD-ROM

Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

15 sád (15 ks SB a 15 ks WB)

Anglický jazyk

Bonusy pre učiteľov je potrebné vyžiadať si priamo v kancelárii OUP
Presné podmienky a formulár nájdete tu: 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/sk/katalog2021_SK_gratis.pdf

15 sád (15 ks SB a 15 ks WB)

alebo 30 ks SB

alebo 40 ks WB

* ak nie je CD súčasťou TB, príp. je audio dostupné online

Kompletná sada (SB + WB + TB + CD*)

* ak nie je CD súčasťou TB, príp. je audio dostupné online

Bonusy pre učiteľov je potrebné vyžiadať si písomne  formou emailu
                                                                       u distribútora OXICO



Španielsky jazyk

LA - študentská učebnica, CE - pracovný zošit, sada = LA + CE

Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

 Guía didác�ca15 sád 

30 sád 
COLEGA

 Carpeta de recursos

CÓDIGO ELE 15 sád  Libro del profesor

EMBARQUE
VENTE

15 sád 

30 sád 

 Libro del profesor + CE

 Libro digitalESPAÑOL
POR SUPUESTO

Bonusy pre učiteľov je potrebné vyžiadať si písomne  formou emailu
                                                                       u distribútora OXICO



Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

Nemecký jazyk

15 ks AB

JANA UND DINO

15 sád

15 sád

15 sád

15 sád

AB

KB + AB

Medienpaket

kód iKB + iAB

digitálny Videopaket

Pozn. metodická príručka zadarmo na stiahnutie na stránke vydavateľstva

Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

15 sád KB + AB + CD

PAUL, LISA & CO 30 sád

30 sád

kód iKB + iAB

iKB (CD-ROM)

Pozn. metodická príručka zadarmo na stiahnutie na stránke vydavateľstva

Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

15 ks AB KB + LHB

15 sád

15 sád

KB + AB + LHB + CD

Lesehe�
PLANETINO

30 sád kód iKB + iAB

Bonusy pre učiteľov je potrebné vyžiadať si písomne  formou emailu
                                                                       u distribútora OXICO



Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

15 sád

15 sád / 60 ks AB

15 sád / 60 ks AB

15 sád / 60 ks AB

15 sád / 60 ks AB

KB + AB + LHB* + CD

Ferienhe� (A1.1/A1.2)

Lesehe� (A1/A2/B1)

Mein Gramma�khe� (A1.1/A1.2/A2.1/A2.2)

Eins�egskurs DaZ

Nemecký jazyk

BESTE FREUNDE
30 sád kód iKB + iAB

30 sád / 60 ks AB DVD (A1/A2)

30 sád / 60 ks AB

30 sád / 60 ks AB

30 sád / 60 ks AB

30 sád / 60 ks AB

digitálny Videopaket (A1/A2)

iKB (CD-ROM)** (A1.1/A1.2/A2.1/A2.2/B1.1/B1.2)

Intensivtrainer + audio online (A1.1)

Tes�rainer + CD (A1/A2/B1)

Pozn. *metodickú príručku pre úrovne A1.1, A1.2 a A2.1 posielame v PDF-formáte
          **do vypredania zásob

Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

15 sád KB + AB + LHB + CD

PLANET 30 sád

30 sád

DVD (A1)

Tes�rainer + CD (A1)



Nemecký jazyk

Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

15 sád KB + AB + CD

PLANET PLUS 30 sád

30 sád

kód iKB + iAB

DVD (A1/A2)

Pozn. metodická príručka zadarmo na stiahnutie na stránke vydavateľstva

Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

15 sád KB + AB

15 sád

30 sád

Medienpaket

iKB (CD-ROM)
DABEI!

30 sád kód iKB + iAB

Pozn. metodická príručka zadarmo na stiahnutie na stránke vydavateľstva

Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

15 sád KB + AB
AKADEMIE DEUTSCH

30 sád kód iKB + iAB

Pozn. metodická príručka zadarmo na stiahnutie na stránke vydavateľstva



Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

15 ks

30 ks

30 ks

30 ks

30 ks

KB/AB + LHB* + CD

iKB (CD-ROM - CZ)

digitálny Videopaket (A1-B1)

Materialen für berufsbildende
Schulen (A1/A2)

Nemecký jazyk

SUPER!

kód iKB/iAB

Pozn. *LHB posielame v PDF-formáte

Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

15 sád KB + AB + CD + LHB

DEUTSCH.COM 30 sád

30 sád

kód iKB + iAB

DVD (A1)

Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

15 sád KB + AB

GUTE IDEE! 30 sád

30 sád

kód iKB + iAB (v ponuke od leta 2021)

Medienpaket (CD + DVD)

Pozn. metodická príručka zadarmo na stiahnutie na stránke vydavateľstva



Nemecký jazyk

Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

15 sád KB + AB + CD + LHB

30 sád

30 sád

kód iKB + iAB

DVD (A1)

IDEEN 

30 sád CD-ROM (A1)

Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

15 sád KB + AB + CD
SCHRITTE
INTERNATIONAL 30 sád

30 sád

kód iKB + iAB

iKB (CD-ROM)

Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

15 ks

15 ks

30 ks

30 ks

30 ks

KB/AB + LHB + Posterset

Prüfungstraining Zertifikat B1

kód iKB/iAB

Medienpaket

Intensivtrainer + CD (A1/A2/B1)

SCHRITTE
INTERNATIONAL 
NEU

30 ks

30 ks

30 ks

30 ks

40 ks

Tes�rainer + CD (A1/A2/B1)

Spielesammlung (A1/A2/B1)

Deutsch für Ihren Beruf (A2-B1)

Im Beruf (A2-B1)

Übungsgramma�k alebo DigUp (A1/A2)



Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

15 sád

30 sád

30 sád

30 sád

KB + AB + LHB

DVD (A1/A2)

Nemecký jazyk

STARTEN WIR
Medienpaket (CD)

kód iKB + iAB

Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

15 sád

SICHER!

30 sád

30 sád

40 sád

40 sád

KB + Ab + LHB

Medienpaket (CD + DVD)

DigUp

Übungsgramma�k

kód iKB + iAB

Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

15 sád

30 sád

30 sád

30 sád

30 sád

KB + AB + LHB

Medienpaket (CD + DVD)

MENSCHEN

30 sád

30 sád

30 sád

kód iKB + iAB

Intensivtrainer + CD (A1/A2/B1)

Tes�rainer + CD (A1/A2/B1)

Berufstrainer + CD (A1/A2/B1)

Vokabeltaschenbuch (A1/A2/B1)

DigUp



Nemecký jazyk

Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

15 sád KB + ABMOMENTE 

Pozn. metodická príručka zadarmo na stiahnutie na stránke vydavateľstva

Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

15 sád KB + AB + CD

MIT UNS 30 sád

30 sád

kód KB + AB

digitálny Videopaket (B1)

Pozn. LHB zadarmo na stiahnutie na stránke vydavateľstva

Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

15 sád KB + AB + LHB + CDAUSBLICK 

Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

15 sád KB + AB + CD

30 sád kód KB + AB
MOTIVE

Pozn. LHB zadarmo na stiahnutie na stránke vydavateľstva

Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

15 sád KB + AB + CD

30 sád kód KB + AB
IM BERUF NEU

Pozn. LHB zadarmo na stiahnutie na stránke vydavateľstva



Nemecký jazyk

KB - Kursbuch - učebnica, iKB - interak�ves Kursbuch - interak�vna učebnica (ako 
CD-ROM), kód iKB - kód k interak�vnej digitálnej učebnici, kód iAB - kód k interak-
�vnemu digitálnemu pracovnému zošitu, AB - Arbeitsbuch - pracovný zošit, LHB - Leh-
rerhandbuch (metodická príručka), Medienpaket - mediálny balíček (audio CD + DVD     
k učebnici), Lesehe� - čítanka, DigUp - digitales Unterrichtspaket - digitálny balíček pre 
učiteľa, CD-ROM Üb. - Übungsblä�er per Mausklick - program na tvorbu rôznych 
cvičení a testov

Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

15 sád KBakýkoľvek
kurzový �tul 15 sád LHB

KB - Kursbuch - učebnica, LHB - Lehrerhandbuch (metodická príručka)

Bonusy pre učiteľov je potrebné vyžiadať si písomne  formou emailu
                                                                       u distribútora OXICO


