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Školní multilicence výhradně pro učitele
Budete-li chtít pracovat s interaktivní verzí (lze pouze ve škole a bez využití  
Klett LMS), může škola získat přístup k interaktivní učebnici a pracovnímu sešitu  
za těchto podmínek (daný díl je dostupný pro všechny učitele):

Práce s interaktivní učebnicí a pracovním sešitem ve třídě vyžaduje připojení na internet a interaktivní tabuli či počítač s projektorem.

Cena 1 692 Kč včetně DPH zahrnuje přístup k interaktivnímu portálu po dobu trvání 5 let od aktivace školní multilicence. Platí pro jakýkoliv počet učitelů německého jazyka 
v jednom ročníku, např. v sedmém. Platí pro všechny žáky, nehledě na jejich počet, kteří budou pracovat s daným dílem Klett Maximal interaktiv. Částka bude následně 
stejná jak pro druhý, tak i třetí díl.

Klett Maximal interaktiv 1 Běžná cena Cena pro školu

Přístup k interaktivnímu portálu – pro žáka × ×

Přístup k interaktivnímu portálu – pro učitele 1 990 Kč 1 692 Kč
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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 (černobílý) 129 Kč 110 Kč

Metodická příručka s DVD 399  Kč zdarma
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ˇ

Tradiční výuka pomocí tištěných materiálů
Využívejte tištěnou barevnou učebnici a tištěný černobílý pracovní sešit. Metodické tipy pro vyučující, 
videa, poslechy ve formátu MP3 a mnoho dalších doplňkových materiálů najdete v metodické příručce  
s vloženým DVD.

Učitelská sada zdarma
Budou-li všichni žáci vybaveni černobílými pracovními sešity (nehledě na jejich počet), 
získá jejich vyučující učebnici, černobílý pracovní sešit a metodickou příručku 
s DVD zdarma. 
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