
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

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

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

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

Učiteľská sada + Dic�onary (do vyčerpania zásob) 

POTREBUJETE PORADIŤ?

Ing. Gréta Korpádiová
konzultantka Macmillan Education

@ greta.korpadiova@macmillaneducation.com

0905 655 869 www.macmillan.sk



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

Kompletná sada (SB + WB + TB + CD*)

A: Učiteľská sada (TB + CD*)

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

B: Študentská sada (SB + WB)

C: TB a WB

Anglický jazyk

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

POTREBUJETE PORADIŤ?

@ peter.bojo@cambridge.org 0908 614 039

PaedDr. Peter Bojo, PhD.
konzultant Cambridge University Press



SB - študentská učebnica, WB - pracovný zošit, TB - učiteľská / metodická príručka,
CD - audio CD/CD-ROM, CPT - interak�vny so�vér

Počet zakúpených kusov �tulu Nárok na bonus zadarmo

A: Učiteľská sada (TB + CD* + CPT)

B: Študentská sada (SB + WB)

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

Anglický jazyk

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

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) 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

h�ps://www.oxico.sk/files/OUP_vydavatelsky_bonus_2022_formular.pdf 


