DODÁVATEĽ (predávajúci):
Vydavateľstvo AITEC, s. r. o.
Slovinská 12, 821 04 Bratislava
korešpondenčná adresa:
Ráztočná 19, 821 07 Bratislava

2
ITEC
pre 2. r
očník

OBJEDNÁVACÍ
LIST
vydavateľstva AITEC pre objednávky škôl na šk. r. 2019/20 A

IČO: 43 829 171
DIČ: 20 22 51 2756
IČ DPH: SK 20 22 51 2756
Sro, vl. č. 49613/B
v registri OS Bratislava I
Bankové spojenie:
Tatra banka číslo účtu:
SK 9111000000002928906300
Akciové ceny pre školy platia

DO 15. 3. 2019

OBJEDNÁVATEĽ (kupujúci):

AKCIA 2 ZŠ
019
AI

Názov a adresa školy (dodacia adresa):
Ulica, číslo:

TEC pre
ŠKOLY

PSČ, obec:
Okres:

IČO školy:

(DIČ):

Fakturačná adresa (ak je iná ako dodacia):
Telefón škola, e-mail škola:
Kontaktná osoba (k objednávke a doručeniu):
Telefón, e-mail kontaktná osoba:
Dátum odoslania objednávky, podpis:

ZÁVÄZNE OBJEDNÁVAME:

AITEC ponuka pre

2.

ROČNÍK

BONUSOVÝ PROGRAM

Trieda/
triedy

Počet
kusov

AKCIOVÁ
CENA

Bežná cena
v € s DPH

v € s DPH

BALÍKY PRE DRUHÁKOV na školský rok 2019/20
BALÍK 2 A: PZ Slovenský jazyk 2 + PZ Čítanka 2 + Matematika pre druhákov,
učebnica, PZ 1., 2. časť, autorov Belic – Striežovská

+ 1 balík + 1 CD:

6

bal.

10,89

11,99

BALÍK 2 B: PZ Slovenský jazyk 2 + Písanie a slohové cvičenia 2, 1. a 2. zošit + Mate+ 1 balík + 1 CD:
matika pre druhákov, učebnica, PZ 1., 2. časť, autorov Belic – Striežovská + Zošit Š2

6

bal.

11,77

12,76

bal.

14,30

16,50

ks

4,40

4,51

ks

3,30

3,63

ks

4,18

4,62

ks

2,86

3,30

ks

1,65

1,98

BALÍK MAXI 2: PZ Slovenský jazyk 2 + Písanie a slohové cvičenia 2, 1. a 2. zošit +
PZ Čítanka 2 + Eliška Knižka + Matematika pre druhákov, učebnica, PZ 1., 2. časť,
autorov Belic – Striežovská + Zbierka úloh z matematiky pre druhákov + Zošit Š2
Slovenský jazyk a literatúra

+ 1 balík + 1 CD:
+1
+ 1 MP ČÍT2

2. ročník

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – učebnica
(Hirschnerová – Dienerová – Nosáľová)
Pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ
(Hirschnerová)

NOVINKA

Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ, príručka pre učiteľa s metodickými pokynmi
(Kováčová-Švecová – Šimunčíková)
Písanie a slohové cvičenia 2 – súbor (1. a 2. zošit) (Hirschnerová)
Písanie a slohové cvičenia 2 – 1. zošit (Hirschnerová)

+1

+ 1 súbor
+1

Písanie a slohové cvičenia 2 – 2. zošit (Hirschnerová)
+1
Metodická príručka k súboru Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ NOVINKA
(Hirschnerová)
termín dodania: august 2019
Čítanka pre 2. ročník ZŠ – učebnica (Nosáľová – Hirková – Dienerová)
Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 2. ročník ZŠ
+1
(Lacková – Agalarevová)
Metodická príručka k Prac. zošitu k uč. Čítanka pre 2. ročník ZŠ
(Lacková – Agalarevová)
Eliška Knižka Čitateľský denník pre 2. ročník ZŠ, pracovný zošit
+1
(Bujdošová – Smolková)
Matematika

6

ks

1,65

1,98

ks

6,93

7,70

ks

4,40

4,51

ks

2,75

2,97

ks

2,97

3,96

ks

0,99

1,10

+1

ks

3,08

3,30

+1
+ 1 súbor
+ 1 CD: 6
+ 1 sada
+ 1 CD: 6

ks

3,08

3,30

2. ročník

Matematika pre druhákov – učebnica (Belic – Striežovská)

Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť (Belic – Striežovská)

Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť (Belic – Striežovská)
Matematika pre druhákov – SÚBOR (učebnica, pracovný zošit 1., 2. časť)
(Belic – Striežovská)
Matematika pre druhákov – SADA (pracovný zošit 1., 2. časť)
(Belic – Striežovská)
aitec offline k Matematike pre druhákov,
INOVOVANÉ
disk s komplexnou podporou na vyučovanie (licencia na šk. rok 2019/20)
ref. č. 190119
3/8

+1

ks

3,08

3,30

ks

6,93

7,37

ks

5,94

6,38

ks

14,40

21,60

AITEC ponuka pre

2.

ROČNÍK

Zbierka úloh z matematiky pre druhákov (Belic – Striežovská)

ks

3,19

0,99

3,74

7

ks

2,86

3,08

8

ks

3,19

3,30

8

ks

4,95

5,06

ks

14,40

21,60

ks

6,93

7,70

10,80

12,00

2,75

3,08

18,00

21,60

Počet
kusov

v € s DPH

ks

+1

1,10

2. ročník

Informatická výchova pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica (Mosná)
CD so softvérom zdarma k objednávke titulu pre celú triedu (licencia na šk. rok 2019/20)
Prvouka

Bežná cena
v € s DPH

Trieda/
triedy

+1

Zošit Š2 Zošit s pracovnými listami na matematiku
Informatika

AKCIOVÁ
CENA

BONUSOVÝ PROGRAM

+1
+ 1 CD:

2. ročník

Prvouka pre druhákov – pracovná učebnica
(Dobišová Adame – Kováčiková)
Prvouka pre druhákov – pracovná učebnica pre školy s VJM
(Dobišová Adame – Kováčiková)
aitec offline k Prvouke pre druhákov
INOVOVANÉ
disk s komplexnou podporou na vyučovanie (licencia na šk. rok 2019/20)
Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov, tlačená verzia
(Dobišová Adame – Kováčiková)
Obrázkové karty k Prvouke pre druhákov (sada tabúľ, 210 x 148 mm, 88 ks)

+1
+ 1 CD:
+1
+ 1 CD:

Školský klub detí

2. ročník

METODICKÝ BALÍK PRE UČITEĽA

2. ROČNÍK, TERMÍN DODANIA: AUGUST 2019

Veselo je v školskom klube 2 – pracovný zošit pre ŠKD (Jakabová)

+1

Obrázkové karty k Prvouke pre druhákov (sada tabúľ, 210 x 148 mm, 64 ks)
Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov, tlačená verzia
Metodická príručka k súboru Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ NOVINKA

ks

Diktáty
pre 1. a 2. ročník ZŠ,
príručka pre učiteľa
SPOLU NA ÚHRADU

NEPLAŤTE VOPRED, ČAKAJTE NA ÚDAJE K PLATBE PODĽA UVEDENÉHO POSTUPU:
Úhradu objednávky zrealizujte na základe
údajov z predfaktúry, ktorá Vám bude
zaslaná elektronicky na kontaktnú mailovú
adresu.

1. Čakajte na predfaktúru.
2. Uhraďte ju s variabilným
symbolom čísla predfaktúry
VS = číslo predfaktúry.

AITEC – OBJEDNÁVACÍ LIST pre školy

Produkty BONUSOVÉHO PROGRAMU získate
zdarma pri objednávke titulu/súboru/balíka/
pre celú triedu, platí aj pre málotriedne školy:

1 Vyplňte objednávací list. Kompletnú ponuku všetkých

Inštalačný disk so softvérom k pracovnej
učebnici Informatická výchova pre 2. ročník ZŠ
(licencia na šk. rok 2019/20)

8

aitec offline k Prvouke pre druhákov, disk
s komplexnou podporou na vyučovanie
(licencia na šk. rok 2019/20)

NOVINKA

7

INOVOVANÉ

+ 1 titul/súbor/balík pre učiteľa
aitec offline k Matematike pre druhákov, disk
s komplexnou podporou na vyučovanie
(licencia na šk. rok 2019/20)

Séria tabúľ s číslami a číslicami
MP – Metodická príručka k uvedenému titulu

Trieda/triedy: ak objednávate pre celé triedy, uveďte ich,

napr. 1. A, 3. C...
Počet kusov: ak objednávate pre celú triedu/-y, uveďte
počet kusov určených len pre žiakov v triede/triedach, bez
kusov pre učiteľa/učiteľov (pozri BONUSOVÝ PROGRAM).

ref. č. 190119

Úhradu vykonajte v termíne
splatnosti podľa predfaktúry.

AKO OBJEDNAŤ

BONUSOVÝ PROGRAM
vydavateľstva AITEC

6

Predfaktúru môžete uhradiť:
• poštovou poukážkou,
• bankovým prevodom,
• vkladom na účet.

titulov a podrobné informácie o tituloch, produktových
bonusoch, licenciách (tituly na CD/DVD) a spôsobe
objednávania nájdete v Edičnom katalógu vydavateľstva
AITEC na školský rok 2018/19 alebo na www.aitec.sk.

2 Vyplnený objednávací list zašlite:

E-mailom: info@aitec.sk
Poštou: NOVÁ KOREŠPONDENČNÁ ADRESA
Vydavateľstvo AITEC, s. r. o.,
Ráztočná 19, 821 07 Bratislava

!

Všetky uvedené ceny sú jednotkové a sú v € vrátane DPH.
Poštovné (cenu za doručenie) školám neúčtujeme pri objednávke
nad 15 € s DPH. Akciové ceny pre školy platia pre všetky prijaté
objednávky s úhradou do 15. 3. 2018. Bežné ceny platia
do vydania nového cenníka. Zmena bežných cien vyhradená.

3 Čakajte na údaje k platbe, po priradení prijatej platby k objednávke, bude tovar expedovaný v uvedenom termíne dodania.

4 Právne vzťahy medzi objednávateľom (kupujúcim) a

dodávateľom (predávajúcim) sa v ďalšom riadia Všeobecnými
obchodnými podmienkami spoločnosti AITEC, s. r. o. (VOP),
ktoré sú zverejnené na stránke www.aitec.sk. Objednávateľ
(kupujúci) odoslaním tohto objednávacieho listu potvrdzuje,
že sa s aktuálnym znením VOP v celom ich rozsahu oboznámil, že VOP sú mu určité a zrozumiteľné a že s nimi súhlasí.

4/8

• komplexná podpora
na vyučovanie
• podporuje efektívnu prípravu
učiteľa na vyučovanie
• ponúka inovatívne a jednoduché
použitie v triede
• bez pripojenia na internet

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

OBJEDNÁVKY, PLATBY:
(02) 43 63 27 51, 52, 58
0905 724 168
info@aitec.sk
REKLAMÁCIE:
(02) 43 63 27 51
reklamacie@aitec.sk

