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

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

2019. 12.

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.

•• Csajnotesz, 2020  
(84 oldal, 12 ×16,2 cm) – 500 Ft

•• Sulinotesz fiúknak, 2020  
(84 oldal, 12 ×16,2 cm) – 500 Ft

•• Kraftolók kézikönyve 4. –  
Zsebedben a Minecraft  
(80 oldal, 16,4× 23,5 cm) – 1500 Ft

•• Pizsiparti  
(48 oldal, 23,5× 23,5 cm) – 1000 Ft

•• Lovagok – Illusztrált atlasz  
(64 oldal, 24× 32,5 cm) – 1500 Ft

•• Youtuberek világa  
(88 oldal, 16,5× 22,7 cm) – 1200 Ft

•• Gyönyörű pacik  
(48 oldal, 22 × 22 cm) – 800 Ft

•• Minden titkok könyve – napló és 
barátságkönyv  
(80 oldal, 14,7 × 20 cm) – 1000 Ft

•• Fociklub 2018. 4. rész – Focilegek 
(ajándék: hálós csodalabda, 48 oldal, 
21× 21 cm) – 1000 Ft

•• Kulisszák mögött  
(48 oldal, 21,3 × 27,5 cm) – 1000 Ft

•• Cuki állatkölykök  
(32 oldal, 21,3 × 27,5 cm) – 900 Ft

•• János vitéz  
(96 oldal, 21,3 × 27,5 cm) – 1500 Ft

•• Hihetetlen Föld  
(96 oldal, 24× 32,5 cm) – 2000 Ft

•• Bögrés sütemények  
(160 oldal, 17,7 × 24,7 cm) – 2000 Ft

•• Finomságok csirkemellből  
(160 oldal, 17,7 × 24,7 cm) – 2000 Ft

Varázslatos hercegnők  
(ajándék: csillámszett, 64 oldal, 
20,5× 28,5 cm)  
 •• 2400 Ft •• 2 × 1200 Ft

Ronaldo vs. Messi  
(ajándék: matricázható falióra, 96 oldal, 
17,5× 22,7 cm)  
 •• 4800 Ft •• 3 × 1600 Ft


