
BIBLE Slovo na cestu
malý formát 108 × 162 mm
 měkká vazba se zipem   pevná vazba   luxus, pravá kůže, pevné pouzdro

 čtivý, jasný a srozumitelný překlad Bible
 převádí do současné češtiny výrazy a obraty, které by mohly být dnešnímu člověku vzdálené
 pomáhá čtenáři pochopit myšlenky a smysl původního biblického textu
 moderní grafická úprava, dvoubarevný tisk
 světově proslulé ilustrace od Annie Vallottonové
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C

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ
Objednáváme 1184 Bible Slovo na cestu, zip, čokoládová    ks
 1185 Bible Slovo na cestu, zip, malinová    ks
 1186 Bible Slovo na cestu, pevná vazba    ks
 1194 Bible Slovo na cestu, luxus    ks
Fakturační adresa
Jméno    
Ulice  
PSČ a město  
Telefon / Email  

Doručovací adresa (pokud je jiná než fakturační)
Jméno  
Ulice  
PSČ a město  
Telefon  

Způsob odběru  Osobně v Domě Bible, Náhorní 1816/12, Praha 8 – Kobylisy
   Na dobírku  Česká pošta – balík do ruky (poštovné 141 Kč)
   Na dobírku  Česká pošta – balík na poštu (poštovné 131 Kč)
   Na dobírku  GLS (poštovné 105 Kč)

Knihy je možné objednat  v internetovém obchodě www.bibleshop.cz
  e-mailem na adrese obchod@dumbible.cz
  telefonicky na čísle 284 693 926
  poštou na adrese Česká biblická společnost, Náhorní 12, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

Aktuální kompletní nabídku ČBS naleznete v internetovém obchodě www.bibleshop.cz

 Měkká vazba  
  se zipem, 
  čokoládová
  orientační výřezy 
  Kat. č. 1184
Prodejní cena: 690 Kč
Předobjednávková  
cena: 450 Kč

 Měkká vazba  
  se zipem, 
  malinová
  orientační výřezy 
  Kat. č. 1185
Prodejní cena: 690 Kč
Předobjednávková  
cena: 450 Kč

 Pevná  
  vazba,  
  červená
  Kat. č. 1186 

Prodejní cena: 490 Kč
Předobjednávková  
cena: 320 Kč

 Luxusní vydání, 
  stříbrná ořízka, 
  pevné pouzdro
  orientační výřezy 
  Kat. č. 1194
Prodejní cena: 890 Kč
Předobjednávková  
cena: 590 Kč

Při objednávce do 15. 6. 2018  
sleva 35 % z prodejní ceny


