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MARY GLASGOW MAGAZINES MEGRENDELŐLAP 2015/2016

KELTSE ÉLETRE AZ IDEGEN NYELVEKET A MARY GLASGOW MAGAZINOK SEGÍTSÉGÉVEL!

Javítsa diákjai nyelvi készségeit és nyelvtudásuk szintjét

Mi van az előfizetési
csomagban?
 Tanévenként 5 magazin

Telis-tele friss kulturális kitekintéssel és a tinik számára fontos témákkal a Mary
Glasgow Magazines kiadványai óvatosan használják a szintezett idegen nyelvet. A
cél a szókincs bővítése, a nyelvtan elmélyítése; a felfogóképesség erősítése segíti a
tanulók önbizalmának az építését.

(két hónaponként) az
adott nyelvi szinten,
 Hanganyag online elérése,
 Iskolai kézbesítés,
 Online kiegészítő anya-

RENDELJEN MOST 2015/2016-ra!

Kattintson a következő oldalra a megrendelőlapért! Kérjük ne felejtse el megadni
email címét, hogy az új magazinok digitális előzetesét elküldhessük Önnek. Így több
ideje lesz dönteni, időt nyer a tájékozódásra és a döntésre.
Elérhetőségeinket megtalálja a megrendelőlapon – amennyiben kérdése merülne fel
vagy bemutató mintapéldányt szeretne igényelni.

gok,
 Tanári jegyzetek/
útmutatók és hanganyag

Ajándékok*:
 Minden
10. magazin
után plusz 1 ajándék
példány

A megrendeléseket azonnali szállítással tudjuk teljesíteni, a kiadványok már raktárunkban vannak.
Várjuk érdeklődésüket és megrendeléseiket

 Minden megrendeléshez
ajándék tanári jegyzet
 Minimum 20 példány
megrendelése után ajándék poszter

Szívélyes üdvözlettel:
Kisházi Antónia
ügyvezető igazgató
BÁBEL BOOK Kft.

 Ingyenes kiszállítás iskolai
megrendelések
esetén
* azonos magazinok megrendelése
esetén

BÁBE L BOOK Kft magazin@babel.hu +36 76 484-454

hétfő-péntek 9:00-17:00

16-os tanév
2015/2016
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ÉVES ELŐFIZETÉSI DÍJAK
ár (Ft) / éves előfizetési díj
Egyazon címből előfizetett példány esetén

1 db

2-14 db

15+ db

Minden
magazin

5.300

3.200

2.200

Current

5.500

3.200

2.400

MENNYISÉG

ÁR/DB

FIZETENDŐ

angol magazinok

A megrendelés teljesítéséhez a *-gal jelölt mezők
kitöltése szükséges, az adatok kezelése az Ön
hozzájárulásán alapul - az adatszolgáltatás önkéntes.
Jelen megrendelőlap kitöltésével Ön hozzájárul
ahhoz, hogy a BÁBEL BOOK Kft az Ön személyes
adatait a www.babel.hu/adatvedelmi.vm címen
elérhető adatvédelmi tájékoztatókban foglaltak
szerint a megrendelés teljesítése céljából kezelje.
Kérjük, adja meg adatait!
Megrendelő (a csoport megrendelését összefogó
magánszemély vagy a megrendelő cég) adatai:
Név:* ....................................................................

CLICK (A1)

Kapcsolattartó:*....................................................

CROWN (A1/A2)

Számlázási cím:* ..................................................

TEAM (A1/A2)

.............................................................................

CLUB (A2/B2)
CURRENT

Tel:* ............................ Fax: .................................

(B2/C1)

E-mail:* ................................................................

francia magazinok
ALLONS-Y!

Fizetés módja:

(A1)

□ Utánvét (az utánvét díja + a magazinok éves
előfizetési díja a futárnak fizetendő, az 1. szám
átvételekor. Szállítási költséget nem számítunk fel.)

BONJOUR (A2)
ÇA VA? (A2/B1)
CHEZ NOUS

□ Előreutalás (a magazinok éves díjának banki
átutalása/befizetése a BÁBEL BOOK Kft. által
megküldött előszámla alapján)

(B1/B2)

német magazinok

A szállítást a következő névre és címre kérem
(amennyiben eltérő a számlázási adatoktól):

DAS RAD (A1)
SCHUSS (A2/B1)

Intézmény/cég /magánszemély neve:*...................

spanyol magazinok

.............................................................................

¿QUÉ TAL?

Címe:* ..................................................................

(A1)

AHORA (A1/B2)

.............................................................................

ELSOL (B1/B2)

Összesen:

Ft

Igen, legalább 20 előfizetést rendeltem
ugyanabból a magazinból!
Kérem, küldjék el számomra az alábbi nyelvből az
angol
német

□
□

francia
spanyol

□
□

 Hozzájárulok, hogy a BÁBEL BOOK Kft.

saját direkt marketing ajánlatait, illetve
reklámküldeményeit fenti elérhetőségeimre
Dátum:……………………………………………..
Aláírás:…………………………………………….

