
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN Naslov Cena z DDV Naročeno št. izvodov 

9780357448519 Reflect 4 Reading & Writing SB (B1+) 22, 00 €  

9780357448526 Reflect 5 Reading & Writing SB (B2) 22, 00 €  

9780357116258 Reading Explorer 1 SB (A2/B1) 32, 85 €  

9780357116265 Reading Explorer 2 SB (B1/B2) 32, 85 €  

9781305254480 Reading Explorer 3 SB (B2) 32, 85 €  

9780357124734 Reading Explorer 4 SB (B2/C1) 32, 85 €  

9781337275835 21st Century Communication 4 (B2/C1) 42,00 €  

Informacije  Naročila 

Marta Praprotnik  DZS, d. d. 
Dalmatinova ulica 2 
1538 Ljubljana 

 01/ 30 69 839  

 01/ 30 69 856  01/ 30 69 856 

 marta.praprotnik@dzs.si 
 

info.narocila@dzs.si 

NAROČILNICA  

 

Naročnik (pravna ali fizična oseba)                            kontaktna oseba (pravne osebe) 

 

Ulica                         poštna št.                                      kraj 
 

                                                                                                                          @    

Telefon                       e –naslov 

 
*Skladno s prvim odstavkom člena 7 Uredbe EU 2016/679, dajem  p r i v o l i t e v, 

da lahko upravljalec  DZS, založništvo in trgovina, d. d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana moje osebne podatke, ki sem mu jih posredoval/a zgoraj, obdeluje za 

namen promocijsko prodajnih aktivnosti: seznanjanje o svojem programu in prodajnih aktivnostih, programskih novostih, naročanju, za anketiranje in za vabila na 

promocijsko-prodajne dogodke, seminarje, delavnice ipd. (pisno po klasični ali e-pošti, telefonsko). 

Upravljalec me je seznanil, da lahko kadar koli prekličem predmetno privolitev in sicer na e-mail: odjava@dzs.si 

V ____________________, dne _________________                                             ________________________________   
                                                        podpis naročnika 

 

Ponudba velja do 31. 12. 2022. V cene je vključen 5 % DDV. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.  
Cene uvoženih publikacij: odtisnjena cena na publikaciji s strani tuje založbe oz. s strani dobavitelja iz tujine velja za državo, v kateri je 
bila publikacija izdana, in ne vključuje stroškov uvoza. Pri naročilu teh publikacij so veljavne cene, ki izhajajo iz ponudbe, naročilnice ali 
cenika prodajalca.  
Način plačila in dostava: 

 pravne osebe: plačilo v roku 30 dni od prejema računa, dostava v roku petih delovnih dneh od naročila oz. v roku  
največ 30 dneh za naslove, ki jih trenutno ni na zalogi. V primeru razprodaje zalog posameznega naslova, si prodajalec pridržuje 
pravico do neizdobave naročenega blaga.  

 

Datum naročila                                                                                                                                                            Podpis naročnika 

mailto:odjava@dzs.si

