
20 % POPUST
NA VSE ŠOLSKE TORBE
Kupon lahko izkoristite od 15. 6. do 31. 8. 2020.

Popusti se ne seštevajo.

20 % POPUST
ZA NAKUP ŠOLSKIH POTREBŠČIN
Kupon lahko izkoristite od 15. 6. do 31. 8. 2020.

Popusti se ne seštevajo.

IZKORISTITE TOP KUPONA

Vse za ŠOLO 

TOPS, d.o.o.
Podružnica Škofja Loka - papirnica in knjigarna
Šolska ulica 2, 4220 Škofja Loka 
tel. 04 512 33 05 
e-pošta: topsdoo@siol.net 
www.papirnica-tops.si

za delovne zvezke in učbenike  
bomo sprejemali

od 15. JUNIJA 2020  
do 25. JULIJA 2020:
• v papirnici in knjigarni TOPS v Škofji Loki,
• po pošti ali e-pošti in
• na spletni strani http://www.papirnica-tops.si/papirnica/

vse-za-solo/oddaj-narocilo-za-solske-delovne-zvezke/.

NAROČILNICA
za učbenike in delovne zvezke

oddaja naročila:

1)  osebno v papirnici in knjigarni ToPS, d. o. o., Šolska ulica 2, Škofja loka,
2) po pošti na naslov: TOPS, d. o. o., Šolska ulica 2, 4220 Škofja Loka,
3) pošljite jo po e-pošti na naslov: topsdoo@siol.net ali
4) preko spleta na http://www.papirnica-tops.si/papirnica/vse-za-solo/oddaj-narocilo-za-

solske-delovne-zvezke/.

ime in priimek: GSM:

Ulica:

Pošta: Kraj:

Naziv šole:

E-pošta:

naročamo (obkrožite):

način plačila:

Plačilo ob oddaji naročilnice v ToPSU v enem obroku, s 3 % popustom. 

Plačilo ob oddaji naročilnice v ToPSU v dveh obrokih  
(1. obrok ob naročilu, 2. obrok ob prevzemu delovnih zvezkov in učbenikov).

Plačilo ob oddaji naročilnice po pošti, e-pošti ali preko spleta, v enem obroku  
(če znesek ne bo plačan v roku plačila, navedenem na položnici, vašega naročila ne 
bomo upoštevali).

razred (obkrožite):

opombe (če katere izmed knjig ne želite naročiti):

Samo delovne zvezke

datum: Podpis starša:

PREVZEM: delovne zvezke in učbenike prevzamete po 17. 8. 2020 v papirnici in 
knjigarni TOPS v Škofji Loki.

Podpisani nepreklicno naročam delovne zvezke in / ali učbenike za označeni razred. Strinjam se, da naročeno ne bo dostavljeno, 
če položnce ne bodo plačane v celoti do prevzema knjig. Pridržujemo si pravico do spremembe cen v primeru, da založniki 
učbenikom ali delovnim zvezkom spremenijo cene. 
V primeru zamude pri izidu posameznih gradiv, vas bomo obvestili po telefonu, najkasneje teden dni po izidu.

Delovne zvezke  
in učbenike Samo učbenike

Spodaj podpisani/a sem seznanjen/a z vsemi nameni uporabe osebnih podatkov, navedenih v uvodnem delu naročilnice, in 
soglašam, da se za namene obveščanja in informiranja lahko zbirajo, vodijo, uporabljajo, obdelujejo in shranjujejo. Z vašimi podatki 
bomo ravnali v skladu z uredbo o varovanju osebnih podatkov ter jih ne bomo posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam.
V skladu z GdPr lahko kadarkoli zahtevate, da prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja.
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• Flumastri
• Voščenke
• Suhe barvice
• Vodene barvice
• Tempera barvice

•  Kroglična  
pisala

•  Nalivna  
peresa

• Suhe barvice, svinčniki
• Radirke, šilčki, šestila
• Nalivna peresa
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Izdelano v Sloveniji

Zvezki in beležke iz TOPSOVE kolekcije za vse starosti • novi popularni motivi, vrhunske kvalitete

ŠOLSKe pOtrebŠČine

• balErinE, vel. 24–43
• Copati IN, vel. 31–46

PLAČiLO V DVeH OBROKiH
RAZLiČNi POPUSTi
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TOPS, d.o.o.
Podružnica Škofja Loka - papirnica in knjigarna
Šolska ulica 2, 4220 Škofja Loka 
tel. 04 512 33 05 
e-pošta: topsdoo@siol.net 
www.papirnica-tops.si
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NAHRBTNIKI SUPERLIGHT 2 FACE PETIT z dvojnim motivom • nastavljivimi naramnicami • ergonomsko oblazinjenim hrbtiščem • refl eksivnimi odsevniki • trdim in trpežnim dnom • zračni in udobni za nošenje • V42 x D32 x Š18 cm
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ZELO LAHEK

NAHRBTNIKI SUPERLIGHT PETIT udobni za nošenje• s podloženim ročajem in odsevniki • trdim in trpežnim dnom • z verigo za ključe in žepom za plastenko • V42 x D32 x Š18 cm 

ZR
AČNO HRBTIŠČE

DR

UGA TRIADA

��

OB
LA

ZIN
JENE NARAMNICE

NAHRBTNIKI AIRPACK EDGE z ergonomskim hrbtiščem • oblazinjenimi naramnicami• odprtino za slušalke in držalom za ključe • V43 x D29 x Š20 cm 
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NAHRBTNIKI FLOWPACK IN 3 ZIP DUEL za učence višjih razredov • iz reflektivnih materialov • z ergonomskim hrbtiščem in ojačanim dnom • tremi predali z zadrgo in dodatnimi delilniki in organizatorji• z oblazinjenimi, nastavljivimi naramnicami in ledvenim pasom • odprtino za slušalke, držalom za ključe in žepom za plastenke • V46 x D32 x Š18 cm 

KOLEKCIJA KOLEKCIJA

KOLEKCIJAKOLEKCIJA
NAHRBTNIKI RUCKSACK dizajnirani v Sloveniji • visokokakovostna izdelava in materiali • široka paleta modelov in barvnih vzorcev

KOLEKCIJA PEPPERS ponuja edinstvene trendovske in uporabne dodatke iz skrbno izbranih materialov, vzorcev in barv.NAHRBTNIKI RIP CURL iz recikliranega poliestra (50 %) • s predali na zadrgo • oblazinjenimi naramnicami • pestra izbira modelov in barvno usklajenih peresnic različnih oblik in velikosti

NAHRBTNIKI STREET iz unikatnega materiala brez PVC • z ergonomskim hrbtiščem in oblazinjenimi naramnicami • notranjimi organizatorji in žepom za plastenko • odsevniki • V48 x D32 x Š22 cm 

NAHRBTNIK 2 IN 1 CURVED  lahko enostavno ločimo na večji in manjši nahrbtnik.  

ŠO
LS

KI
 N

AH
RB

TN
IK

I I
N 

PE
RE

SN
IC

E




