
Czytać, co czyta się w Austrii.
Słuchać, czego się słucha  w Austrii.

Być przy tym medialnym.
                     
Od zaraz mogą Państwo zaprenumerować poprzez Österreich Institut Polska Sp.z o o
oddział w Krakowie gazetę „Österreich Spiegel”. Ukazuje się ona kilka razy w roku i 
przeznaczona jest do nauki języka niemieckiego.

• Czym jest  Österreich Spiegel? 
„Österreich Spiegel“ to gazeta przeznaczona do nauki języka niemieckiego, w której znajdują się 
artykuły zaczerpnięte z austriackich gazet i czasopism. Każde wydanie  jest uzupełnione o płytę CD z 
autentycznymi i aktualnymi tekstami czytanymi przez lektora. W okładce, którą można łatwo zdjąć, 
oferujemy Państwu różnego typu ćwiczenia do poszczególnych artykułów oraz transkrypcje tekstów z 
płyty CD.

• Kto edytuje ”Österreich Spiegel“? 
”Österreich Spiegel“ jest wydawany przez Instytut Austriacki Gmbh w Wiedniu. Artykuły i teksty  do 
słuchania są autentyczne i zostały, podobnie jak ćwiczenia, wybrane i opracowane metodycznie przez 
doświadczonych nauczycieli języka niemieckiego jako języka obcego.

• Dla kogo przeznaczony jest Österreich Spiegel?

Gazeta szczególnie polecana jest dla:

 nauczycieli języka niemieckiego za granicą, jako materiał pomocniczy w prowadzeniu 
lekcji 

 dla nieco zaawansowanych uczniów(Grundstufe2), jako metodyczno-dydaktyczny 
impuls do nauki języka 

 dla czytelników, którzy chcą mieć czynny udział w pocesie komunikacji (ogłoszenia, 
publikacje projektów)

 dzieci i młodzieży (dodatkowe strony dla dzieci i młodzieży)
 uczących się języka, którzy szczególnie interesują się Austrią
 dla przygotowujących się do egzaminu Österreich Sprachdiplom

   Abonament  
Roczny Abonament „ZWYKŁY”          
(4 x 1 gazeta +1 CD)   teraz 86 PLN brutto  

Ö  sterreich Spiegel    wydawany jest cztery razy w roku
Każdy następny egzemplarz kosztuje dodatkowe 5 PLN brutto

(Cena zawiera 23% VAT i jest ważna do 31.12.2016 roku )



ZAMÓWIENIE 

 Ö  sterreich Spiegel    

Dokładnie wypełnione zamówienie proszę odesłać pocztą, faksem lub e-mailem na adres:
Österreich Institut Polska Sp.z o o oddział w Krakowie, ul. Basztowa 3, 31-134 Kraków, Fax: 48-12-428 21 

70; 
E-Mail: krakow@oei.org.pl

Akceptuję warunki prenumeraty
i zamawiam:

Należność jest płatna przelewem 
po otrzymaniu faktury 

Proszę zakreślić odpowiednie pola: Upoważniam Österreich Institut Polska Sp. z o.o. 
oddział w Krakowie do wystawienia faktury VAT 
bez podpisu z mojej strony, zgodnie z danymi : 
UWAGA! druk do odesłania !!!

 abonament zwykły               ilość: 

� �

• � �  dodatkowa gazeta 

_____________________________ Dane do faktury VAT: 
 Imię i Nazwisko osoby zamawiającej 

_______________________________            ______________________________
nazwa firmy Dane Nabywcy (dokładna nazwa firmy)

__________________________________________              _________________________________________
Ulica, Numer domu Ulica, Numer domu

_________________________________________ ________________________________________
kod pocztowy miejscowość kod pocztowy,  miejscowość,                   

______________________________________________                   ______________________________________________
województwo NIP

Warunki Prenumeraty: Abonament jest przedłużany automatycznie.  W  razie konieczności mają Państwo prawo zrezygnować z 
prenumeraty -  wypowiedzenie w formie pisemnej, należy przesłać na nasz adres,  conajmniej 2 miesiące przed  terminem 
upływu Państwa  rocznego abonamentu:  na adres Österreich Institut Polska Sp.z o.o. oddział w Krakowie, 31-134 Kraków, ul. 
Basztowa 3 TEL. 12 422-95-53.

Prosimy o podanie:

telefonu kontaktowego.......................................

faxu........................................................................

E-maila................................................................... 

DATA I PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO

………………………………………………………….
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