
WISDOM CHARTS s.r.o.
Alstrova 235, 83106 Bratislava
tel./fax:02/44 88 09 29

wisdom@wisdomsk.sk
CCeennnnííkk pprroodduukkttoovv -- nnáásstteennnnýýcchh uuččeebbnnýýcchh ttaabbúúľľ a máp.

a

Ďalšou možnosťou ako znížiť cenu, je forma úhrady:
- platba za objednaný tovar formou faktúry splatnej vopred - zníženie nákupnej ceny až o celých  z celkovej ceny produktov

Všetky uvedené ceny sú koncové. Nie sme platci DPH. 

Naše učebné pomôcky sú farebne stále, majú dlhú životnosť, sú umývateľné a majú vysokú oteruvzdornosť.
Ku koncovým cenám produktov je potrebné pripočítať poštovné a balné v závislosti od celkovej ceny objednávky:

Pre zaslanie objednávky faxom, alebo poštou sme pre Vás pripravili nasledovný formulár:

Cenník nástenných tabúľ

č

4 kusy 5 a viac kusov

6 ,  EUR 5 ,  EURVýsledná cena za 1 kus /EUR

2 až 3 kusyCelkové objednané množstvo 1 kus

6 ,  EUR6 ,  EUR

WISDOM CHARTS s.r.o.
Alstrova 235, 83106 Bratislava
tel./fax:02/44 88 09 29

wisdom@wisdomsk.sk
CCeennnnííkk pprroodduukkttoovv -- nnáásstteennnnýýcchh uuččeebbnnýýcchh ttaabbúúľľ a máp.

platný od 01.10. 2012

a

Ďalšou možnosťou ako znížiť cenu, je forma úhrady:
- platba za objednaný tovar formou faktúry splatnej vopred - zníženie nákupnej ceny až o celých 5 %  z celkovej ceny produktov

Všetky uvedené ceny sú koncové. Nie sme platci DPH. 
 Všetky naše produkty sú olištované čiernymi drevenými lištami, sú opatrené v strede šnúrkou na zavesenie a na krajoch dvomi šnúrkami n

zviazanie produktu v zrolovanom stave. 

Naše učebné pomôcky sú farebne stále, majú dlhú životnosť, sú umývateľné a majú vysokú oteruvzdornosť.
Ku koncovým cenám produktov je potrebné pripočítať poštovné a balné v závislosti od celkovej ceny objednávky:

Pre zaslanie objednávky faxom, alebo poštou sme pre Vás pripravili nasledovný formulár:

Cenník nástenných tabúľ

Ku každému objednanému produktu dostanete ZADARMO link pre tlač ľubovoľného počtu kusov formátu A4.
Vašu výslednú nákupnú cenu za jeden kus si stanovíte po sčítaní všetkých objednaných kusov . Pozor, nezávisí z akého predmetu 

tieto objednané produkty sú, rozhodujúci je ich celkový počet.

4 kusy 5 a viac kusov

64,99 EUR 59,99 EURVýsledná cena za 1 kus /EUR

2 až 3 kusyCelkové objednané množstvo 1 kus

66,99 EUR69,99 EUR

do 99,99 EUR = 3,99,- EUR     /     do 199,99 EUR = 4,99 EUR     /     do 399,99 EUR = 5,99 EUR      /     do 599,99 EUR = 6,99   /     nad 599,99 EUR = neúčtujeme

Slovenský jazyk   
Abeceda
Slovné druhy - rozdelenie
Slovné druhy
Číslovky 1. stupeň
Číslovky 2. stupeň 
Zámená
Písaná abeceda
Hláska
Príslovky
Vybrané slová
Vybrané slová - základ  
Vetné členy   
Základné vetné členy   
Rozvíjacie vetné členy
Písanie veľkých písmen 
Písanie
Podstatné mená
I a Y
I a Y - 1
I a Y - 2
Slovesá
Slovesá-základ
Slovo a veta
Veta 
Matematika
Základy geometrie
Základné matematické výrazy a operácie
Pravidlá poradia počtových výkonov
Malá násobilka
Zlomky
Goniometria
Trojuholník
Kružnica a kruh
Mocniny
Geometrické útvary
Prevody jednotiek
Sčítanie a odčítanie
Zaokrúhľovanie  
Rímske číslice  

Prírodopis 
Slnečná sústava
Rastlinná bunka  
Pohybová sústava

Pes
Kostra
Rastlina
Kolobeh vody v prírode  
Zmyslové orgány 
Informatika    

Internet - všeobecne
Internet - využitie

Výchovné predmety 
Prvá pomoc
Orchester
Noty
Desatoro božích prikázaní
Dopravná výchova
Dopr.znač. - 1.stupeň
Dopravné značenie I.
Dopravné značenie II.
Fyzika
Grécka abeceda
Dynamika 
Fyzikálne jednotky
Kinematika    
Chémia    
Atóm
Uhľovodíky-Alkány
Uhľovodíky-rozdelenie
Prírodné zdroje uhľovodíkov
PSP
Názvoslovie

Občianska výchova  
Slovenská republika
Hymna SR
Životné prostredie všeobecne  
Európska únia - všeobecne  
Práva detí
Šikanovanie
Proti rasizmu
Povedzme drogám nie
Životné prostredie
Prvouka
Mesto-Adam ide do školy
Dom
Stromy a kríky

Poznávame čas
Zvieratá na farme
Ovocie v záhrade
Farby a protiklady
Zelenina v záhrade  
Zvieratá v lese
Anglický jazyk    
Čas predprítomný - Past Participle
Ovocie a zelenina - Fruit And Vegetable
Predložky - Prepositions
Zvieratá v lese a na farme - ANIMALS-FOREST-FARM
Čas - Time
Prítomný čas - Present Perfect
Nepravidelné slovesá - Irregulars verbs
Farby a protiklady - Colour and Opposite
Abeceda - The English Alphabet
Mesto - Town-Briang goes to school 
Dom - At Brian´s home  
Francúzsky jazyk    
Čas - Connaitre de temps
Mesto - La ville - Pierre va à l’école   
Abeceda - L´alphabet Francais
Ovocie a zelenina -  Les fruits et les légumes
Zvieratá v lese a na farme - Les animaux de la forêt et ... 
Dom - Le Maison de Pierre
Farby a protiklady - Les couleurs et les oppositions  
Nemecký jazyk    
Abeceda - Das Alphabet
Ovocie a zelenina - Obst und Gemüse
Určitý a nerčitý člen - Bestimmter und unbestimmter ...
Zvirata v lese a na farme - Die tiere im wald und auf ....
Farby a protiklady - Die-Farben-und-die-Gegensätze
Čas - Die Zeit
Mesto - Die stadt-Alexander  geht in die schule
Dom - Zu Hause bei dem Alex.  
Ruský jazyk   
Ruská abeceda - AZBUKA
Ovocie a zelenina - Фрукты и Овощи  
Dom - У Ивана дома   
Čas - ВРЕМЯ    
Farby a protiklade - Цвета и контрасты  
Zvieratá v lese a na farme - Животные в лесу и на ферме
Mesto - Иван идёт в школу - (Город) 

Zemepisné mapy
Všeob. geograf. mapa Slovenskej republiky 1:400 000   v cene 27,99 Eur   

Administratívna mapa Slovenskej republiky 1:400 000   v cene 27,99 Eur  

Svet-nástenná politická mapa 1:20 000 000   v cene 49,99 Eur  
Politická mapa Európy 1:5 500 000    v cene 24,99 Eur  

 cká mapa ENG 1:21 000 000   v cene 105,99 Eur  


