
 
 

Az Akadémiai Kiadó karácsonyi ajánlata: 
33% kedvezmény az MTT tagjai számára. 

 

A tökéletes ajándékot megtalálni nem egyszerû feladat, 
egy könyvvel azonban garantált a siker.  
Válogasson izgalmas köteteink közül!  

 
Az Ön kuponkódja: XMAS-KARACSONY 

A kuponkód beváltásának menete:  
A kuponkód 2013. december 22-ig érvényes az Akadémiai Kiadó 

webshopjában (www.akademiaikiado.hu) nyomtatott könyvek és szótárak 
vásárlása esetén.  

Kérjük, hogy kuponkódját a vásárlási folyamat 3. lépésében a „kuponkódok 
beváltása” mezõben tüntesse fel.  

Az ajánlat más kedvezménnyel nem vonható össze, a 33% kedvezmény a 
kiadványok teljes árából értendõ.  

 
 
Ízelítõ kiadványainkból:  
Otthon 

 

Fantasztikus utazásra invitálja az olvasót Bill Bryson ebben a 
szórakoztató és humoros kötetben.  
„Elterveztem, hogy körülutazom a lakásom helyiségrõl 
helyiségre, és megvizsgálom, milyen szerepe volt a magánélet 
fejlõdésében az egyes szobáknak. A fürdõszobában beszélni 
fogok a higiéné történetérõl, a hálószobában a szexérõl, a 
haláléról és az alváséról és így tovább.”  

Bolti ár: 4 490 Ft Kupon ár: 3 008 Ft* 
A részletekért kattintson ide! >>>  

 
Az optimista gyermek  

 

Jó hír: az optimizmus tanítható és tanulható, állítja a kötet 
szerzõje: lépésrõl lépésre mutatja be azokat a technikákat, 
amelyekkel a pesszimista gondolkodásmód optimistává 
alakítható, és amelyek alapján az olvasó önmagában és 
gyermekeiben is elvetheti az optimizmus éltetõ magvait. Mi más 
lehet a boldog élet záloga, és lehet-e több, amit egy szülõ 
gyermekének megadhat?  

Bolti ár: 3 800 Ft Kupon ár: 2 546 Ft* 
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A részletekért kattintson ide! >>>  
 

Ferenc pápa küldetése 

 

 
Életrajz, amely pontos és érdekes képet rajzol Ferenc pápa 
életérõl, gondolkodásáról és az õt pápává választó konklávé 
tevékenységérõl. A könyv magyar kiadásához Böjte Csaba 
testvér, a dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetõje írt elõszót. A 
kiadó közremûködésével a kötetet megvásárló olvasók 
példányonként 120 Ft-tal támogatják az alapítvány céljait.  

Bolti ár: 3 500 Ft Kupon ár: 2 345 Ft* 
A részletekért kattintson ide >>> 

 

Még több ajándékötletért tekintse meg teljes ünnepi kínálatunkat!>>> 
 
Kellemes ünnepi készülõdést kívánunk!  
 
Az Akadémiai Kiadó csapata  
 
*Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 33%-kal csökkentett árat a kupon beváltásakor 
fogja látni a vásárlási folyamat harmadik lépésében!  

 

Tekintse meg további akciós ajánlatainkat az Akadémiai Kiadó 
weblapján>>> 
 
Ajánlatunk 2013. december 31-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.  
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