Naša ponudba:
Učbeniki in delovni zvezki za osnovne in srednje šole
Šolske potrebščine:
 zvezki in ovitki
 svinčniki, akvarelni svinčniki,…
 tehnični in kemični svinčniki,…
 šestila, ravnila, trikotniki,…
 tempera in akvarelne barvice,
 nalivna peresa,
 lepila, kolaž papir, risalni papir,...
 šolske torbe, nahrbtniki, copati,…
 kalkulatorji.

Ime in priimek učenca:

Načini plačila:
1) Z gotovino ali bančnimi karticami
2) Plačilo na obroke:
1.obrok do 30.6.2021 ali ob naročilu
2.obrok do 31.7.2021
3.obrok do 10.8.2021 ali ob dvigu
delovnih zvezkov
3) Plačilo s kreditnimi karticami NLB
(Mastercard, Visa) do 6 obrokov.

Telefon:

SimTis, d.o.o.
PE Knjigarna
Glavni trg 6,
9240 Ljutomer
Davčna št.: SI34001484

E-mail.:simtis.knjigarna@gmail.com
Telefon: 02/585-83-32

Razred:

Knjigarna in papirnica SimTis

Naslov:

Glavni trg 6-8, 9240 Ljutomer

Podpisani nepreklicno naročam
na hrbtni strani označene
učbenike in delovne zvezke
Podpis staršev:

Navodila za izpolnjevanje naročilnice:
V seznamu učbenikov in delovnih zvezkov v koloni KUPIJO STARŠI obkrožite
X za učbenike in delovne zvezke, ki jih želite naročiti. Lahko pa naročilnico
izpolnite skupaj z našimi prodajalkami ob prihodu.
Naročilnico prinesite v našo knjigarno do 30.6.2021. Tako boste deležni vseh
ponujenih ugodnosti in si obenem zagotovili pravočasno dobavo.
*V skladu z Zakonom o enotni ceni knjige (ZECK, uradni list RS, št. 11/2014 z dne 11.2.2014) popust ne velja
za vse delovne zvezke, učbenike in ostale publikacije, pri katerih je od dneva začetka prodaje preteklo manj kot
šest mesecev (v skladu z Zakonom v tem primeru velja enotna cena knjige, to je redna cena).

V kolikor Vam ponudba ni razumljiva ali potrebujete pomoč, nas obiščite ali pokličite
na telefon 02/5858 332. Z veseljem Vam bomo pomagali in svetovali.
Učencem želimo prijetne počitnice in uspešno šolsko leto 2021/2022.

Knjigarna in papirnica Simtis, d.o.o.

BREZ TEŽAV DO MODRIH GLAV
PONUDBA UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN
ZA OSNOVNO ŠOLO

OŠ MALA NEDELJA
Na podlagi izbora učiteljev Vaše šole, smo pripravili ponudbo učbenikov, delovnih
zvezkov in šolskih potrebščin za šolsko leto 2021/2022.
Ob naročilu knjig do 30. 6. 2021, prejmete bon, s katerim Vam priznamo popust:
- 3 % na delovne zvezke*,
- 10 % na šolske potrebščine,
- 20 % na šolske torbe.
Prevzem delovnih zvezkov je od 10.8.2021.

NOVOST: OB NAKUPU DELOVNIH ZVEZKOV, VAM TE LAHKO TUDI
STROJNO OVIJEMO
Kot vidite imate še kar nekaj časa za odločitev, zato natančno preglejte našo celotno
ponudbo. Upamo, da bo za Vas najugodnejša in Vas že z veseljem pričakujemo.

