IZKORISTITE ŠTEVILNE UGODNOSTI
OB NAKUPU V MLADINSKI KNJIGI!
Starši šolarjev se vsako leto znova soočate z izzivom, kako kar se da ugodno in hitro kupiti vse,
kar bodo otroci potrebovali za prihodnje šolsko leto, hkrati pa kupiti kvalitetne potrebščine.
V več kot 50 knjigarnah in papirnicah Mladinske knjige in na www.emka.si boste kupili kvalitetne
izdelke po ugodnih cenah, izbirali pa boste med različnimi načini nakupov.
1. Od 1. 6. do 31. 7. 2022 veljajo naslednje ugodnosti in darila*:
 3 % popusta za nakup učbenikov in delovnih zvezkov (pri nakupu unovčite
BON21).
 30 % popusta na izbrane šolske potrebščine,
 40 % popust na šolske torbe Schneiders,
 DARILO za vsakega kupca – veliki stenski šolski koledar,
 Dodatno DARILO za prvošolčke – zvezek Nande zna (A4, latajn II),
 50 % popusta na brezžične slušalke.
2. Naročilo lahko izvedete na različne načine:


V KNJIGARNAH IN PAPIRNICAH MLADINSKE KNJIGE
Oglasite se v knjigarni, oddajte seznam ali preprosto povejte, za katero šolo in
kateri razred izbirate potrebščine. Sestavili vam bomo paket in vas obvestili o
terminu prevzema glede na vaše želje.



Z NEKAJ KLIKI NA WWW.EMKA.SI
V iskalnik vpišite le svojo šolo in izberite razred ter z nekaj kliki naročite vse.
Kako do BREZPLAČNE POŠTNINE?
- Za naročila, oddana do 20. 7. 2022, lahko izberete dostavo v izbrano enote
Mladinske knjige in s tem prihranite znesek poštnine.
- Z nakupom šolske torbe oz. nahrbtnika ali planerja Kaj dogaja.
- Z vrednostjo nakupa nad 140 €.
Paket boste prejeli v avgustu 2022.

3. PLAČILO NA DO 3 OBROKE brez obresti (za naročila, oddana do 15. 7. 2022)
Položnice je mogoče poravnati v knjigarnah in papirnicah Mladinske knjige brez provizije.
Naj bodo vaše počitnice brezskrbne, zato nakup opravite pred dopusti.
Kolektiv Mladinske knjige
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Od 1. 6. do 31. 7. 2022 velja 40-odstotni popust na torbe Schneiders, 30-odstotni popust na izbrane šolske potrebščine in 3-odstotni
popust za učbenike, potrjene s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za šolsko leto 2022/23, ter pripadajoče delovne
zvezke razen gradiv, pri katerih v skladu z določili Zakona o enotni ceni knjige od prvega prodajnega dneva še ni poteklo 6 mesecev. Vsi
popusti veljajo do razprodaje zalog.
Od 1. 6. do 15. 9. 2022 ob nakupu prejmete darilo: stenski koledar, pri nakupu šolskih potrebščin za prvošolčke v vrednosti nad 20 € pa
še dodatno darilo. V tem obdobju velja posebna ugodnost: ob nakupu nad 50 € so vam brezžične slušalke na voljo 50 % ceneje. Vse
ugodnosti veljajo ob navedenih pogojih od 1. 6. do 15. 9. 2022 oziroma do prodaje zalog/razdelitve daril. Bon21 je unovčljiv do 30. 6.
2022. Več o pogojih unovčitve najdete na www.mladinska-knjiga.si
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

