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Klett nakladatelství s. r. o.
Jičínská 2348/10
130 00 Praha 3 – Vinohrady

Tel.: 233 084 110
E-mail: maximal@klett.cz
www.klett.cz

Využívejte nejmodernější výukové materiály na našem trhu s plnou interaktivní podporou. Pokud budou všichni 
žáci (nehledě na jejich počet) ve studijní skupině jednoho učitele vybaveni barevnými pracovními sešity, získá 
jejich vyučující učebnici, barevný pracovní sešit, metodickou příručku s DVD a přístup na interaktivní portál 
včetně nástrojů pro správu výsledků žáků Klett Learning Management System zdarma.

Žáci použijí unikátní kód z barevného pracovního sešitu k registraci a přihlášení  
na interaktivní portál mCourser.cz a zároveň si jejich učitel na e-mailu maximal@klett.cz  
či telefonu 233 084 110 vyžádá zdarma svůj přístup. 

Žákovská licence má platnost 18 měsíců, učitelská časově neomezenou.

Představujeme Vám ceník sady Klett Maximal interaktiv, který boří zažité konvence. 
Moderní výukové materiály včetně bohatého interaktivního obsahu již od této chvíle 
nejsou drahé.

Ceny komponentů druhého a třetího dílu budou shodné s cenami dílu prvého. Ceny jsou konečné, obsahují DPH, 15% sleva není nijak časově omezená, ceny platí  
pro jakoukoliv objednávku (tj. nehledě na počet objednaných kusů). Poštovné a balné hradí vždy Klett nakladatelství s. r. o. 

Klett Maximal interaktiv 1 Běžná cena Cena pro učitele/školu/rodiče

Učebnice (plnobarevná) 229 Kč 195 Kč

Pracovní sešit (barevný) s přístupem  
k interaktivnímu portálu

199 Kč 169 Kč

Přístup k interaktivnímu portálu – pro žáka zdarma, součástí ceny barevného pracovního sešitu

Přístup k interaktivnímu portálu – pro učitele zdarma, na základě zakoupených barevných prac. sešitů

Metodická příručka S DVD 399 Kč zdarma

časove 
neomezená 
sleva 15%

ˇ

Zvolte si míru interaktivity sami
Pracujte s interaktivní učebnicí a pracovním sešitem pouze ve třídě na interaktivní tabuli 
nebo zapojte do interaktivní výuky i své žáky. Později můžete – ale nemusíte – připojit 
Klett Learning Management System.
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Učebnice  
(plnobarevná)

Pracovní sešit
(plnobarevný)

s unikátním kódem
k interaktivní verzi

Interaktivní učebnice 
s pracovním sešitem  

včetně Klett LMS

Interaktivní učebnice 
s pracovním sešitem  

včetně Klett LMS

Interaktivní učebnice 
s pracovním sešitem  

včetně Klett LMS

Květen 2017  
s doložkou MŠMT

Interaktivní učebnice s pracovním  
sešitem s volitelným využitím Klett LMS 

a Metodická příručka s DVD

Interaktivní učebnice s pracovním  
sešitem s volitelným využitím Klett LMS 

a Metodická příručka s DVD

Učebnice  
(plnobarevná)

Učebnice  
(plnobarevná)

Pracovní sešit
(plnobarevný)

s unikátním kódem
k interaktivní verzi 

Pracovní sešit
(plnobarevný)

s unikátním kódem
k interaktivní verzi

vyjde 4Q 2017

vyjde 2Q 2018

a1.1

Klett maximal interaktiv 1

Klett maximal interaktiv 2

Klett maximal interaktiv 3

a1.2

a2.1

195 Kč 169 Kč zdarma

195 Kč 169 Kč zdarma

195 Kč 169 Kč zdarma

Interaktivní učebnice s pracovním  
sešitem s volitelným využitím Klett LMS 

a Metodická příručka s DVD


