
Kérjük, nyomtassa ki ezt a szelvényt, és kitöltve juttassa el gyermeke pedagógusához!

Igényfelmérő lap
Szeretném megvásárolni az alábbi terméke(ke)t:

2019. 10.

Név:  

Osztály/csoport:  

Nyilatkozom, hogy a kiadvány(ok) megvásárlása érdekében a vételárat a pedagógus által 
vagy egyéb módon jelzett időpontig kifizetem.

Szülő aláírása:  

Köszönjük a bizalmukat, és kellemes olvasást kívánunk!
A termékek korlátozott példányszámban, csak a készlet erejéig vásárolhatók meg. Ezért kérjük a kitöltött igényfelmérő lapot a pedagógus 
által vagy egyéb módon meghatározott időpontig feltétlen eljuttatni az intéz mény be!

Adatvédelmi tájékoztató: http://www.graphker.hu/ertekesites_adatvedelem.html
A feltüntetett árak ajánlott fogyasztói árak.

• Nagyon dilis napló (ajándék: emodzsis squishy, 128 oldal, 
16,5× 23,5 cm) – 1700 Ft

• Végtelen sok vicc és még több humor (ajándék: hangos vicces 
 párna, 112 oldal, 16,2 ×12 cm) – 1700 Ft

• Mesés adventi kalendárium (96 oldal, 21,3 × 27,5 cm) – 1900 Ft

• Bolondos színező (48 oldal, 22 × 22 cm) – 1000 Ft

• Insta-kisokos (ajándék: trendi telefontartó, 112 oldal, 16,2 ×12 cm) – 
1600 Ft

Koalák, sellők és más cukiságok (ajándék: üveglencsés nyaklánc, 
84 oldal, 22 × 22 cm)  
  • 2800 Ft • 2 × 1400 Ft

• Lámák és unikornisok (52 oldal, 21× 29,7 cm) – 1600 Ft

• Gyermekdalok – Válogatás a legszebb gyermekdalokból 
(48 oldal, 21,3 × 27,5 cm) – 1000 Ft

• Ferka és a munkagépek (48 oldal, 21× 29,7 cm) – 1600 Ft



Kérjük, nyomtassa ki ezt a szelvényt, és kitöltve juttassa el gyermeke pedagógusához!

Igényfelmérő lap
Szeretném megvásárolni az alábbi terméke(ke)t:

2019. 09.

Név:  

Osztály/csoport:  

Nyilatkozom, hogy a kiadvány(ok) megvásárlása érdekében a vételárat a pedagógus által 
vagy egyéb módon jelzett időpontig kifizetem.

Szülő aláírása:  

Köszönjük a bizalmukat, és kellemes olvasást kívánunk!
A termékek korlátozott példányszámban, csak a készlet erejéig vásárolhatók meg. Ezért kérjük a kitöltött igényfelmérő lapot a pedagógus 
által vagy egyéb módon meghatározott időpontig feltétlen eljuttatni az intéz mény be!

Adatvédelmi tájékoztató: http://www.graphker.hu/ertekesites_adatvedelem.html
A feltüntetett árak ajánlott fogyasztói árak.

Állatlesen – 4 részes könyvsorozat  
(ajándék: gyíkos slime és ragacs állat vagy baglyos kulcstartó, 4× 64 oldal, 
21,3 × 27,5 cm)   
 • 6000 Ft • 2 × 3000 Ft • 4 × 1500 Ft

Kiskobak – 4 részes fejlesztőcsomag óvodásoknak  
(ajándék: világító-zenélő pörgettyű, 4×112 oldal, 20 × 28,5 cm) 
 • 6000 Ft • 2 × 3000 Ft • 4 × 1500 Ft

• Ferka és a csodamasinák – Mesés  olvasókönyv  
(ajándék: munkafüzet, 64 oldal, 21,3 × 27,5 cm) – 1700 Ft

• Csodálatos unikornisok – Mesés  olvasókönyv  
(ajándék: munkafüzet, 64 oldal, 21,3 × 27,5 cm) – 1700 Ft

• Magyar népmesék – Olvasókönyv  
(ajándék: munkafüzet, 80 oldal, 21,3 × 27,5 cm) – 1700 Ft

• Történetek Mátyás királyról (48 oldal, 21,3 × 27,5 cm) – 1500 Ft

• Íróka-móka (ajándék: letörölhető filctoll, 32 oldal, 20 × 28,5 cm) – 1600 Ft

• Bukfenc – Matematika/Környezetismeret – óvodai foglalkoztató  
(80 oldal, 20 × 28,5 cm) – 700 Ft


