
Závazná pravidla pro poskytování
prémiových titulů pro školy
Jsme velmi rádi, že můžeme každoročně podpořit tisíce škol prostřednictvím naší nabídky pro školy. 
Abychom mohli váš požadavek vyřídit co nejrychleji a k vaší spokojenosti, je nutné dodržovat níže 
uvedená pravidla, která jsou závazná i pro nás. Prosíme vás, abyste se s nimi blíže seznámili.

•  OUP Gratis Centre vyřizuje a expeduje pouze žádosti s požadovanými doklady.
•  Dotazy k žádostem o prémiové tituly nevyřizuje OUP Gratis Centre, ale jednotliví regionální zástupci

(viz kontakty níže).
•  Vaše žádost bude zpracována nejpozději do 14 dnů.
•  Z důvodu povinné evidence můžeme zpracovávat pouze žádosti, které splňují všechna kritéria, tj. obsahují

správně vyplněný – platný – formulář a kopii dokladu o nákupu (faktura, pokladní doklad, dodací list, paragon).

VARIANTA  – UČITELSKÁ SADA
(učitelská sada = učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audio CD)
•  Nárok na učitelskou sadu vzniká, nakoupí-li škola minimálně 30 kusů knih v libovolné kombinaci učebnic 

a pracovních sešitů od jednoho titulu a zároveň jedné úrovně (např. 5x Student’s Book + 25x Workbook Project
Fourth Edition level 1).

•  Učitelskou sadu je možno vydat pouze k titulům, které jsou schváleny k této podpoře. Seznam naleznete níže.
•  Čerpat je možno max. 3 sady v jedné úrovni (30 ks = 1 sada, 60 ks = 2 sady, 90 ks = 3 sady).
•  U titulů bez samostatného pracovního sešitu (Cookie and friends, Jump In!, English File MultiPack) vzniká nárok 

na učitelskou sadu již při nákupu 15 kusů.
•  Při nákupu minimálně 60 kusů knih (v libovolné kombinaci učebnic a pracovních sešitů od jednoho titulu a zároveň 

jedné úrovně) máte nárok také na iTools / Classroom Presentation Tool, jsou-li k danému titulu a úrovni k dispozici.

VARIANTA  – DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY PRÉMIOVÝ
TITUL

•  Nárok na čerpání vzniká při nákupu minimálního množství 30 kusů knih v libovolné kombinaci učebnic či pracovních 
sešitů od jednoho titulu.

• Čerpat je možno výhradně doplňkové materiály uvedené v platné žádosti o prémiové tituly OUP.

JAK SPRÁVNĚ VYPLNIT FORMULÁŘ
1.  Stáhněte si do počítače formulář žádosti o prémiové tituly z www.oup.com/elt, sekce Nabídka pro školy.
2. Vyplňte formulář elektronicky a uveďte všechny požadované údaje.
3.  Vyberte si z nabízených variant A či B. Prémiové tituly lze žádat také v kombinaci varianty A a B. Celkový objem 
čerpaných prémiových titulů vybraných z obou variant však musí vždy odpovídat celkovému počtu objednaných titulů
dle faktury (např. objednávka 90 kusů: dle varianty A vzniká nárok na 3 učitelské sady, dle varianty B na 3 ks doplňkových 
materiálů, v případě kombinace varianty A a B např. 2 učitelské sady a 1 doplňkový materiál).

4.  Formulář a kopii dokladu o nákupu (faktura, pokladní doklad, dodací list, paragon) zašlete formou přílohy e-mailem 
na gratis@oup.com (velikost přílohy nesmí přesáhnout 5 MB).

Berte prosím na vědomí, že neúplné či nesprávně vyplněné žádosti nebudou vyřízeny a budou vám zaslány zpět.

TITULY URČENÉ PRO ČERPÁNÍ UČITELSKÝCH SAD
Jump In!, Playtime, Cookie and friends, Let’s Explore, Explore Together, Chit Chat, Happy House 3rd edition,
Happy Street 3rd edition, Happy House New edition, Happy Street New edition, Project 3rd edition, Project 4th edition, 
English Plus, English Plus 2nd edition, Maturita Solutions 2nd edition, Maturita Solutions 3rd edition, New Headway
4th edition, English File 3rd edition, International Express 3rd edition, Venture into First for Schools, Exam Results
(Key, PET, First, Advanced), Exam Masterclass (First, Profi ciency, IELTS), Business Result, Business Result 2nd edition, 
Insight, Speak Now, Navigate.

Potřebujete-li poradit s žádostí o prémiové tituly OUP, obraťte se prosím na naše zástupce:
OUP Praha
dana.krejzova@oup.com
mobil 724 073 584

OUP Plzeň
tereza.vostra@oup.com
mobil 602 372 697

OUP Olomouc
bozena.hojgrova@oup.com
mobil 602 784 652

OUP České Budějovice
martina.novakova@oup.com
mobil 602 356 317

OUP Brno
radim.sedlak@oup.com
mobil 602 718 345

OUP Hradec Králové
michaela.klemensova@oup.com
mobil 702 214 511

OUP Ostrava
michaela.varekova@oup.com
mobil 724 061 687
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