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Katalog věrnostního programu 
MEGAškolám 

23. 2. 2023 

Oxford Reading Club – předplatné na 1 měsíc 
 

Oxford Reading Club nabízí přístup k 701 titulům přizpůsobených pro studenty 
angličtiny. Těšit se můžete například na světově proslulé Oxford Bookworms 
Library nebo Dominoes. Oxford Reading Club obsahuje vše od prvního čtení až 
po klasickou literaturu. 
 
Zkušení čtenáři mohou využívat řadu interaktivních funkcí a aktivit, včetně karet 
se slovíčky, audia s nastavitelnou rychlostí a nahrávání hlasu. Možnost sledovat 
svůj pokrok a historii na jakémkoliv zařízení – počítači, Android tabletu, iPadu 
nebo chytrém telefonu. Používat lze až 2 zařízení zároveň. 

 

Dárkový poukaz v hodnotě 300 Kč 
 
 
 
 
Dárkový poukaz v hodnotě 300 Kč na nákup zboží v síti prodejen MEGABOOKS CZ. 
 
 

EQUA lahev 
 
 
EQUA je slovinská značka ekologických designových lahví z borosilikátového skla i plastu – bez BPA (Bisfenol A, 
organická chemická sloučenina využívaná při výrobě plastů) 
 
Značka má velké množství ekologických certifikátů a ještě k tomu věnuje 10% ze svého čistého zisku 
organizacím, které podporují zdravý životní styl a jsou si vědomy hodnoty přírody 
 
Vyberte si za 7 bodů jednu EQUA lahev z naší aktuální skladové nabídky – ZDE. 
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Oxford Reading Club – předplatné na 4 měsíce 
 

Oxford Reading Club nabízí přístup k 701 titulům přizpůsobených pro studenty 
angličtiny. Těšit se můžete například na světově proslulé Oxford Bookworms 
Library nebo Dominoes. Oxford Reading Club obsahuje vše od prvního čtení až 
po klasickou literaturu. 
 
Zkušení čtenáři mohou využívat řadu interaktivních funkcí a aktivit, včetně karet 
se slovíčky, audia s nastavitelnou rychlostí a nahrávání hlasu. Možnost sledovat 
svůj pokrok a historii na jakémkoliv zařízení – počítači, Android tabletu, iPadu 
nebo chytrém telefonu. Používat lze až 2 zařízení zároveň. 

 

KeepCup – Original Edition – designový ekologický hrnek 
 

Original Edition 
 
KeepCup je australská značka ekologických hrnků, které posbíraly spoustu 
ocenění. 
 
"KeepCupy" jsou ekologické, netoxické, nahrazují plastové kelímky na jedno 
použití a káva a čaj v nich vydrží až o 30 minut déle horké, než v normálním 
hrnku. Zároveň jsou vhodné do mikrovlnky i myčky nádobí. Jejich minimálně 
čtyřletá životnost je dalším dobrým argumentem, proč mít hrnek KeepCup a 
šetřit tak životní prostředí. A když ještě navíc vypadají tak dobře... 
 
Vyberte si KeepCup Original Edition z naší aktuální skladové nabídky –ZDE. 

 

Dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč 
 
 
 
 
 
Dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč na nákup zboží v síti prodejen MEGABOOKS CZ. 
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Oxford Studijní Slovník 2nd. Edition with APP Pack 
Jediný oxfordský slovník s češtinou. 
 
Jako jeden z mála slovníků na trhu plně vyhovuje požadavkům kladeným na pomůcky používané při písemné 
práci u státní maturitní zkoušky z anglického jazyka, neboť tištěná část tohoto slovníku neobsahuje přílohu 
věnovanou písemnému projevu. 
 
• 52 000 slov, frází a významů 
• 32 000 příkladů správného užití 
• 2 300 poznámek s informacemi o gramatice, synonymech, stylu, kultuře atd. 
• vazby a tematicky řazené skupiny slov pro rozšíření slovní zásoby 
• 54 000 českých ekvivalentů 
• Oxford 3000 keywords – seznam 3 000 nejdůležitějších slov angličtiny a jejich významů 
• roční přístup k Oxford studijní slovník App 
• Oxford studijní slovník App – aplikace pro chytré telefony a tablety, nákup přes App Store a Google Play 

 
9780194339704 Oxford Studijní Slovník 2nd. Edition with APP PACK 

 

Oxford English Grammar Course Revised Edition 
 

Osvědčený způsob výkladu a procvičování mluvnice ve stylu krok za krokem, který dovede studenta 
k úspěšnému zvládnutí gramatického jevu. 
 
Za 10 věrnostních bodů MEGAškolám si můžete vybrat jednu knihu z řady Oxford English Grammar Course: 
 
 
9780194414814 Basic RE with Answers 
9780194414876 Intermediate RE with Answers 
9780194414937 Advanced RE with Answers 
 
 
 

Oxford Practice Grammar Revised Edition 
 
 
 
Za 10 věrnostních bodů MEGAškolám si můžete vybrat jednu gramatiku z řady Oxford Practice Grammar 
Revised Edition: 
 
9780194214728 Oxford Practice Grammar Basic Revised Edition with Answers 
9780194214742 Oxford Practice Grammar Intermediate Revised Edition with Answers 
9780194214766 Oxford Practice Grammar Advance Revised Edition with Answers 
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Oxford Reading Club – předplatné na 8 měsíců 
 

Oxford Reading Club nabízí přístup k 701 titulům přizpůsobených pro studenty 
angličtiny. Těšit se můžete například na světově proslulé Oxford Bookworms 
Library nebo Dominoes. Oxford Reading Club obsahuje vše od prvního čtení až 
po klasickou literaturu. 
 
Zkušení čtenáři mohou využívat řadu interaktivních funkcí a aktivit, včetně karet 
se slovíčky, audia s nastavitelnou rychlostí a nahrávání hlasu. Možnost sledovat 
svůj pokrok a historii na jakémkoliv zařízení – počítači, Android tabletu, iPadu 
nebo chytrém telefonu. Používat lze až 2 zařízení zároveň. 

 

KeepCup – Cork Brew Edition – designový ekologický hrnek 
 

Cork Brew Edition 
 
Skleněný hrnek KeepCup s korkovým kroužkem v krásném a nadčasovém designu se spoustou 
vychytávek, které si ihned zamilujete. Samotný skleněný hrnek je vyroben z extra odolného tvrzeného 
sodno-draselného skla, takže když vyklouzne z ruky, nic se neděje 
 
Korkový kroužek kolem hrnku pochází z dubového Portugalského lesa a je lehký, recyklovatelný, 
antibakteriální a má skvělé tepelné vlastnosti. Korkový kroužek je přírodní produkt a časem jeho 
patina bude vyprávět příběh svého používání. Na skleněném hrnku je jemně vypískované logo 
Keepcup. Víčko i hrnek jsou ze 100% recyklovatelných materiálů, polypropylen je netoxický a 
ekologický materiál. DOPORUČUJEME: Pro co nejdelší životnost korku neodstraňujte kroužek, 
umývejte ručně a poté nechte vyschnout. Tím prodloužíte životnost korku na dlouhá léta. 
 
Vyberte si KeepCup Cork Brew Edition z naší aktuální skladové nabídky –ZDE. 

 

USB Kingston DataTraveler Micro 64GB 
 
USB Flash disk Kingston DataTraveler Micro 3.1 má elegantní kovový kryt s velkým otvorem, takže jej 
snadno zavěsíte, může sloužit nejen jako úložiště dat, ale také jako zajímavý módní doplněk. S tímto 
Flash diskem získáte rychlý přístup k datům v odolné kovové konstrukci. 
 
Elegantní USB Flash disk Kingston řady DataTraveler Micro 3.1 vyniká malými rozměry. Dále nabízí 
kapacitu 64 GB, což Vám zaručuje dostatečný prostor pro běžné každodenní použití pro ukládání 
dokumentů i objemnějších multimediálních souborů, zejména množství snímku a videí. Jeho 
přenosové rychlosti dosahují hodnot až 100/15 MB/s při čtení/zápisu. Jako připojení využívá 
rozhraní USB 3.1 při zpětné kompatibilitě s USB 3.0 a 2.0. Rozměry disku činí 24.95 x 12.2 x 4.5 mm. 
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Oxford Advanced Learner´s Dictionary 10th - PB 
 

Oxford Advanced Learner´s Dictionary je nejprodávanější advanced learner´s dictionary na světě. Tato desátá 
edice, obsahující přes 185 000 slov a frází, rozvíjí potřebné dovednosti studentů ke složení zkoušek 
a komunikaci v angličtině. 
 
Úroveň: Upper-Intermediate – Advanced (B2 – C2) 
 
Oxford Advanced Learner's Dictionary je doporučován učiteli a studenty, protože definuje slova jazykem, 
kterému studenti dobře rozumí, poskytuje užitečné příklady vět a obsahuje potřebné nástroje k dosažení 
úspěchů při studiu angličtiny.  
 
9780194798488 Oxford Advanced Learner´s Dictionary 10th Edition Paperback + Premium Online and 
App 1 year 
 

Oxford Reading Club – předplatné na 12 měsíců 
 

Oxford Reading Club nabízí přístup k 701 titulům přizpůsobených pro studenty 
angličtiny. Těšit se můžete například na světově proslulé Oxford Bookworms 
Library nebo Dominoes. Oxford Reading Club obsahuje vše od prvního čtení až 
po klasickou literaturu. 
 
Zkušení čtenáři mohou využívat řadu interaktivních funkcí a aktivit, včetně karet 
se slovíčky, audia s nastavitelnou rychlostí a nahrávání hlasu. Možnost sledovat 
svůj pokrok a historii na jakémkoliv zařízení – počítači, Android tabletu, iPadu 
nebo chytrém telefonu. Používat lze až 2 zařízení zároveň. 

 

Deštník Doppler Magic Fiber GLAMOUR 
 

Skládací plně-automatický deštník Doppler Magic Fiber Glamour je univerzální. Ať už v dešti, nebo na 
slunci, a to díky speciální UV ochrané, kterou potah deštníku má. Z hlediska stability také nezůstává 
pozadu. 
 
Deštník byl testován při rychlosti větru 100 km/h ve větrném tunelu a řadí se tak do skupiny 
větruodolných deštníků. Pokud náhle začne pršet, deštník lze během několika sekund otevřít a zavřít 
pouhým stisknutím tlačítka. Je dostupný v tmavě modré, červené nebo tyrkysové barvě s elegantním 
grafickým tečkovaným vzorem. Dokonale tak padne k různým módním doplňkům. 
 
Stabilní díky konstrukci ze sklolaminátu a oceli - Při otočení deštníku nedojde k jeho poškození. 
Polyesterový potah je odolný proti změnám vlhkosti a teplot, nesráží se 
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KeepCup – Thermal Edition – designový ekologický hrnek 
 
Thermal Edition 
 
Edice KeepCup Thermal nabízí cestovní termo hrnky. Vyrobeny jsou z vakuovaného dvouplášťového 
nerezu, který udrží váš nápoj  horký po dlouhou dobu. Jsou opatřeny uzavíratelným víčkem, ale 
pozor nejsou 100% těsné. Ve víčku je malá dírka pro odvádění přetlaku, takže do kabelky nebo 
batůžku si hrnek s nápojem raději nedávejte. Několik kapek by vám mohlo vytéct. Na pití při chůzi, 
nebo do držáku v autě jsou však skvělé. Vybrat si můžete z několika barevných variant. Jsou vhodné 
do myčky i mikrovlnné trouby. 
 
Vyberte si KeepCup Thermal Edition z naší aktuální skladové nabídky –ZDE. 

 

Oxford Bookworms Library Bestseller Pack 
Za 20 věrnostních bodů si můžete vybrat jeden bestseller pack z řady zjednodušené četby 
Oxford Bookworms Library. Vybírat můžete z úrovní: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LEVEL 2 - ISBN 9780194790116 
obsahuje těchto 10 titulů: 
Anne of Green Gables 
The Canterville Ghost 
The Death of Karen Silkwood 
Dracula 
Henry VIII and his six Wives 
Huckleberry Finn 
New Yorkers 
The Piano 
Robinson Crusoe 
Sherlock Holmes Short Stories 

LEVEL 3 - ISBN 9780194791076 
obsahuje těchto 10 titulů: 
The Call of the Wild 
Chemical Secret 
A Christmas Carol 
Frankenstein 
Love Story 
The Picture of Dorian Gray 
The Prisoner of Zenda 
The Secret Garden 
Skyjack! 
Tales of Mystery and Imagination 

LEVEL 4 - ISBN 9780194791632 
obsahuje těchto 10 titulů: 
Black Beauty 
Dr Jekyll and Mr Hyde 
Gulliver´s Travels 
The Hound of the Baskervilles 
Little Women 
Silas Marner 
A Tale of two Cities 
The Thirty-Nine Steps 
Three Men in a Boat 
Treasure Island 
 LEVEL 6 - ISBN 9780194602099 

obsahuje těchto 8 titulů: 
American Crime Stories 
Jane Eyre 
Night without End 
Oliver Twist 
Pride and Prejudice 
Tess of the d´Urbervilles 
The Woman in White 
The Joy Luck Club 

STARTER - ISBN 9780194234108 
obsahuje těchto 10 titulů: 
Girl on a Motorcycle 
New York Café 
Drive into Danger 
The Fifteenth Character 
Mystery in London 
Sally´s Phone 
Escape 
Taxi of Terror 
Robin Hood 
Survive! 

LEVEL 1 - ISBN 9780194788670 
obsahuje těchto 10 titulů: 
The Adventures of Tom Sawyer 
The Elephant Man 
A little Princess 
Love or Money? 
The Monkey´s Paw 
The Phantom of the Opera 
The President´s Murderer 
Sherlock Holmes and the Duke´s Son 
White Death 
The Wizzard of Oz 

LEVEL 5 - ISBN 9780194602082 
obsahuje těchto 8 titulů: 
David Coperfield 
Far from the Madding Crowd 
Ghost Stories 
Great Expectations 
Wuthering Heights 
Sense and Sensibility 
This Rough Magic 
The Accidental Tourist 
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Logitech Wireless Presenter – laserové ukazovátko 
 
 
 
Logitech R500 je prezentační dálkový ovladač s funkcí plug-and-play, který umožňuje procházet 
prezentace a používat laserové ukazovátko na vzdálenost až 20 metrů. Ovladač je kompatibilní 
s většinou zařízení, operačních systémů a nejrozšířenějšího prezentačního softwaru. Připojení k 
počítači je možné prostřednictvím USB nebo Bluetooth rozhraní. 
 
 
 
 
 

Oxford Read and Discover 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za 35 věrnostních bodů MEGAškolám si můžete vybrat deset knížek zjednodušené četby řady Oxford Read and Discover. Aktuální nabídku 
naleznete na www.megabooks.cz nebo v katalogu OUP ELT. 
 

Huawei Watch Fit 
 
 
Chytré hodinky s řadou vychytaných funkcí a dovedností: 1,64“ Vivid Amoled displej s 
rozlišením HD. Výběr z různých druhů ciferníků. Výdrž baterie až 10 dní. Funkce 
osobního trenéra: 12 druhů animovaných rychlých tréninků, 44 standardních 
pohybových ukázek, 96 režimů cvičení. Měření srdečního tepu, hlídání doby cvičení i 
doby necvičení, počítání kroků, detekce saturace kyslíkem, sledování menstruačního 
cyklu, monitoring spánku, sledování stresu. Notifikace, pomoc s nalezením 
zatoulaného telefonu, budík, časovač, stopky, svítilna... Voděodolné do 5 ATM. Paměť 
4 GB. Bluetooth 5.0. Rozměry 46 x 30 x 10,7 mm. Hmotnost cca 21 g bez popruhu. 
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Dominoes – 10 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za 45 věrnostních bodů MEGAškolám si můžete vybrat deset knížek zjednodušené četby řady Dominoes. Aktuální nabídku naleznete na 
www.megabooks.cz nebo v katalogu OUP ELT. 
 

SodaStream Spirit 
 
Pokud máte rádi perlivou vodu, Sodastream Spirit je k její výrobě vybavený vším potřebným. Přístroj 
vás na první pohled zaujme čistým designem a jeho výhodou je i mechanismus pro uchycení láhve 
bez nutnosti šroubování. 
 
Jednoduše nainstalujte bombičku s potravinářským CO2 plynem, pod nerezový úchyt umístěte lahev 
s kohoutkovou vodou a Sodastream Spirit se už postará o zbytek. 
 
Hotovou sodovku si můžete zpestřit přidáním čerstvých citrusů, mátou nebo jiným ovocem. Baleným 
vodám můžete dát navždy sbohem. 
 
Vybírat můžete z několika barev. 
 
 

Amazon New Kindle 2022 – čtečka elektronických knih 
 
 
 
Elektronická čtečka knih Amazon vás potěší svým kompaktním provedením zejména v 
případech, kdy budete dlouho pryč z domova. Nechybí jí dotykový displej pro intuitivní 
listování. Čtení literatury v jiném než rodném jazyce může být občas oříšek. Slovíčka si 
vyhledáte ve slovníku, a tak bude možné pochopit vše podstatné. Bezdrátová sluchátka či 
reproduktor spárujete prostřednictvím technologie Bluetooth a zvuk si tak užijete naplno. 
Velkou výhodou elektronické čtečky knih je možnost připojení k internetu. Elektronická čtečka 
knih Amazon se díky svým rozměrům 157,8 × 108,6 × 8 mm (V×Š×H) a hmotností 158 g vejde 
do každé tašky či kabelky. 
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Espresso KRUPS NESCAFÉ® Dolce Gusto Mini Me 
 

 
Krups KP 1201 Nescafe Dolce Gusto MiniMe se řadí mezi nejmenší espressa na trhu. Nabízí kompaktní 
rozměry, a proto snadno zapadne do interiéru každé kuchyně. Oceníte originální a stylový design, který 
se bude vyjímat mezi ostatními spotřebiči. Výkonný přístroj si ihned zamilujete. 
 
Jeho výhodou je extrémně rychlý a komfortní provoz. Stačí vložit jakoukoliv kapsli Dolce Gusto do 
magnetického držáku a přístroj spustit. Chytré espresso disponuje automatickým dávkovacím systémem 
a po dosažení nastaveného množství se samo zastaví. Čisté prostředí zajistí polohovatelný odkapávací 
tácek. Jeho výšku lze nastavit do 3 úrovní, dle velikosti šálku. Inovativní přístroj disponuje také 
automatických vypnutím po 5 minutách, čímž efektivně šetří energii. 
 
 
 
 

 

Mobilní telefon Xiaomi Redmi 9A 32 GB 
 
Nový Redmi 9A opět cílí na běžné, nenáročné uživatele, kterým nabídne skvělý poměr ceny a funkcí. 
Můžete se těšit na slušný výkon, oblíbené funkce a velmi dlouhou výdrž baterie. To je Redmi 9A s 
příjemnou cenovkou a novým designem.  
 
Nový Redmi 9A využívá IPS displej s rozšířeným HD+ rozlišením 1600 x 720 bodů. Můžete se těšit na 
obraz s vysokým kontrastem a jasem, dokonalé zobrazení barev a široké pozorovací úhly. Na displeji 
Redmi 9A zažijete skvělou zábavu. 
 
Potřebnou porci energie vám zajistí baterie s kapacitou 5000 mAh. O výdrž na jedno nabití se tak v 
žádném případě obávat nemusíte. Pokud energie dojde, nastupuje nabíjení 10W, se kterým nabijete 
telefon rychle a pohodlně. 
 
 
 
 

Multifunkční laserová tiskárna HP 
 
 
 
Multifunkční černobílá tiskárna s laserovým tiskem a funkcemi kopírování a skenování. Kvalita tisku 
až 600 x 600 dpi, rychlost tisku až 29 str./min. Velikosti papíru A4, A5, A6, B5, obálky. Zásobník na 
150 listů, možnost oboustranného tisku, mobilní tisk. Rychlost skenování černobíle až 19 str./min 
a barevně až 10 str./min. Skenování do e-mailu. Připojení přes USB, Ethernet (LAN). 
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Samsung Galaxy Tab A8 WiFi 32GB 
 

 
 
 
Samsung Galaxy Tab A8 WiFi je věrný společník, který vás doprovodí kamkoli, a navíc stylově doplní 
svým precizním provedením. Jeho zpevněné kovové tělo vás potěší svou uhlazenou elegancí, jemnými 
pastelovými tóny a moderním designem. Ani na štíhlý profil se však nezapomnělo – s tloušťkou pouhých 
6,9 mm nabízí lepší ergonomii a pohodlně se vejde do jakékoli kapsy na tablet. 
 
 
 
 
 

 

Lenovo ThinkBook 15 
 
Notebook - Intel Core i3, 15.6" 1920 × 1080, RAM 8GB, SSD 256GB, Windows 10 Home. 
 
Notebook Lenovo řady ThinkBook 15 je stylový, tenký a lehký. Je skvělým řešením na cesty, pro 
každodenní firemní použití, pro studenty a své uplatnění najde i v domácnostech. Je zabezpečený, 
spolehlivý a umožní vám pracovat produktivně. 
 
ThinkBook 15 vás zaujme díky elegantnímu hliníkovému krytu a tenkým rámečkům displeje. Má 
výjimečný styl, který vždy a všude zaujme. Navíc je odolný a byl pečlivě testován na spolehlivost v 
náročných podmínkách, jako jsou odolnost vůči polití, zvýšeným teplotám, pádům a vibracím. Je tak 
vhodný k využití ve firemním prostředí, ale nejen tam najde své uplatnění. Jeho kvalitní konstrukci 
mohou ocenit také například studenti a i v domácnosti perfektně splní vaše požadavky. 
 

 

Projektor BENQ MX560 
Tento projektor je schopen promítat obraz s poměrem stran 4:3, díky čemuž je ideální volbou 
při projekci prezentace nebo obrazovky monitoru. BenQ MX560 se řadí do kategorie zvané 
projektory s klasickou projekční délkou protože zvládne promítat ze vzdálenosti 2,4 m. Tento 
model bude tou správnou volbou v případě, kdy máte na umístění projektoru dostatečný 
prostor. Nativní rozlišení projektoru nabývá hodnot 1024 × 768 px. Minimální úhlopříčka obrazu 
nabývá hodnoty 152,4 cm, naopak maximální dosahuje na 381 cm. Projektor se umisťuje na 
strop a na stůl. Zásluhou hmotnosti 2,3 kg spadá do kategorie mini projektorů. 
 
Projektor BenQ MX560 má schopnost promítat v XGA rozlišení. To je pro představu 1024 × 768 
px. Maximální možné rozlišení je pak 1920 × 1200 px. Projektor umožňuje promítat obraz ve 
3D. Ve výbavě nechybí ani zoom, se kterým snadno přiblížíte potřebnou část obrazu. 
 

  



  skoly@megabooks.cz 
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*Fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní. Nabízené produkty mohou být nahrazeny zbožím stejné nebo vyšší kvality. 

Apple iPad 2021 WiFi 64GB 
 
Nový iPad 2021 spojuje ohromné možnosti s nesrovnatelně snadným ovládáním a všestranností. Má 
výkonný čip A13 Bionic, podporuje Apple Pencil i Smart Keyboard a běží na něm iPadOS 15 s novými 
funkcemi. Od teď vás bude iPad bavit ještě víc. 
 
Na iPadu 2021 vám půjde práce svižně od ruky. Snadno totiž můžete upravovat dokument a přitom si 
hledat podklady na webu. V aplikaci Soubory máte vše hezky pohromadě. A když budete tvořit 
seminárku nebo dělat prezentaci, použijte klávesnici na obrazovce nebo si k iPadu připněte Smart 
Keyboard s klávesami plné velikosti. 
 
Fotky a videa můžete pořizovat 8MP zadním fotoaparátem nebo hned 12Mpx FaceTime HD kamerou. 
Mimochodem, jedinečná čelní kamerka iPadu umí automaticky vycentrovat záběr. Díky tomu tak 
budete vždy ve středu záběru, což je pro sledující osoby mimořádně důležité. 

 

*Společnost MEGABOOKS CZ, spol. s r. o. si vyhrazuje právo na tiskové chyby a změny. 
 


