Študijná literatúra za
najvýhodnejšiu cenu!

Vydavateľstvo Wolters Kluwer v spolupráci s Ekonomickou
univerzitou v Bratislave ponúka možnosť zaobstarať si
študijnú literatúru na predmety spoločného základu na
všetkých fakultách univerzity v elektronickej forme.
Balíček učebníc v elektronickej forme obsahuje 15 kníh
potrebných na úspešné zvládnutie skúšok v zimnom či
letnom semestri na prvom stupni štúdia na Ekonomickej
univerzite v Bratislave.

Najvýhodnejšia cena
študijnej literatúry
na knižnom trhu.
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www.wolterskluwer.sk/balicek-studijnej-literatury-euba

268 strán

Výhody prenájmu balíčka e-kníh:
•
•
•
•
•

Balíček e-kníh kúpiš s 35 %-zľavou oproti kúpe tlačených kníh.
Prenájom balíčka elektronických kníh trvá celý akademický rok.
Učebnice máš stále dostupné v notebooku, telefóne alebo tablete,
keďže digitálna knižnica funguje ako samostatná internetová stránka
www.smarteca.sk.
Pri novom vydaní učebnice sa učebnica v balíčku automaticky
zaktualizuje na novšie vydanie úplne zdarma, čiže v rámci prenájmu
dostaneš nové vydanie učebnice bez zvýšenia nákladov.
V balíčku nájdeš aj vybraný okruh doplnkovej literatúry úplne zdarma.
Získaš zaujímavé zľavy na nákup ďalších publikácií Wolters Kluwer podľa
aktuálnej ponuky.

Výhody digitálnej knižnice Smarteca:
•
•
•
•
•

Smarteca je užívateľsky veľmi jednoduchá, a preto jej používanie zvládneš bez problémov.
K dispozícii máš rôzne nástroje na prácu s textom, napríklad označenie
slova, vety či celého odstavca a ich zvýraznenie, či pridanie vlastnej
poznámky.
Pokročilé fulltextové vyhľadávanie nielen v rámci jednotlivých kníh, ale
v celej tvojej knižnici. Môžeš vyhľadávať kľúčové slová, mená autorov,
názvy kníh...
Do knižnice si môžeš nahrať aj akékoľvek vlastné dokumenty vo formáte
Word, PDF alebo ePub, ktoré nemáš predplatené/zakúpené od Wolters
Kluwer, čiže v digitálnej knižnici môžeš mať aj vlastný obsah.
Ak niektoré e-knihy práve nepotrebuješ, môžeš ich jednoducho presunúť
do archívu, kde ich máš kedykoľvek prístupné. Nezaberajú ti už však
miesto v tvojej digitálnej knižnici.

www.wolterskluwer.sk/balicek-studijnej-literatury-euba

Šetri na správnom mieste.
Štúdium na vysokej škole nemusí byť predražené.
Vydavateľstvo Wolters Kluwer a Ekonomická
univerzita v Bratislave ti dáva možnosť kúpy študijnej
literatúry za bezkonkurenčnú cenu.

len

45 €

/ akademický rok

Ako si objednať balíček elektronických kníh na akademický rok 2018/2019:
1.
2.
3.
4.

navštív internetovú stránku
www.wolterskluwer.sk/balicek-studijnej-literatury-euba,
klikni na ikonu balíčka, vlož balíček do košíka,
vyplň potrebné údaje a potvrď objednávku,
po prijatí platby dostaneš notifikačný email o aktivácii
prístupu k balíčku.

