
Promocja 21/22 
Część 1 – grudzień 

 

„Błogosławiony ten, który czyta” (Obj 1,3) 
 

 
 

Z okazji zakończenia roku 2021 i rozpoczęcia 2022, Chrześcijański Instytut Biblijny ogłasza 

specjalną promocję na wybrane wydawnictwa.  
 

W okresie od 1 do 31 grudnia 2021 roku, 21 tytułów, wymienionych poniżej, można kupić z 

21% bonifikatą. Zamówienia są przyjmowane tylko do 31 grudnia. 
 

W okresie od 1 do 31 stycznia 2022 roku, 22 tytuły, podane na początku nowego roku, będzie 

można kupić z 22% bonifikatą. Zamówienia będą przyjmowane tylko od 1 do 31stycznia. 
 

Tytuły, które można zakupić po cenach promocyjnych w grudniu:  
 
 

→  3 kolory służby, Schwarz     cena det. 35,00 

→  A jednak będę Mu ufać, Hicks    cena det. 30,00 

→  Boży plan Starego Testamentu, Kissling   cena det. 18,00 

→  Bóg nasz Ojciec, Martin     cena det. 30,00 

→  Chrzest w Nowym Testamencie, Cottrell   cena det. 19,00 

→  Chrześcijaństwo. Czy jest wiarygodne?, Gardner  cena det. 19,00 

→  Czego nauczał Jezus, Alder     cena det. 19,00  

→  Dekalog – Jak go rozumieć dzisiaj, Cottrell   cena det. 18,00 

→  Domowe grupy biblijne, Copley    cena det. 14,00 

→  Drogi Agnosie. Listy w obronie wiary, Hoover  cena det. 25,00 

→  Elementarz chrześcijańskiego nauczyciela, Daniel  cena det. 17,00 

→  Gdzie jest Bóg, gdy cierpimy?, Gardner   cena det. 35,00 

→  Historia Kościoła, North     cena det. 45,00 

→  Jak powinniśmy żyć, Grenz     cena det. 39,00 

→  Kaznodziejstwo, Fitch     cena det. 26,00   

→   Kościół świadomy możliwości, Ellis    cena det. 19,00 

→         Kościół świadomy siebie, Ellis    cena det. 35,00 

→   Kryzys – Boża odpowiedź, Patterson    cena det. 19,00 

→  Księga Objawienia ‒ Jak ją czytać dzisiaj, Fitch   cena det. 19,00 

→         Mentoring, Stanley i Clinton     cena det. 22,00 

→  Modlitwa. Wołanie o Jego Królestwo, Grenz  cena det. 26,00 
 

Pozostałe zasady promocji: 
 

1. Podane ceny są cenami detalicznymi. 

2. Dla każdej podanej ceny detalicznej ma zastosowanie 21% rabat. 

3. Tytuły objęte promocją w danym miesiącu nie podlegają innym promocjom, rabatom itp. 

4. Promocją objętych jest tylko 21 egzemplarzy każdego wymienionego tytułu. 

5. Zamówienia na książki z promocji grudniowej należy składać tylko w grudniu. 

6. Realizacja zamówień następuje według kolejności otrzymywania zgłoszeń. 

7. Przy zamówieniu powyżej 150 zł przesyłka gratis. 

8. Zamówienia można składać:  

    pocztą tradycyjną: Chrześcijański Instytut Biblijny, ul. Puławska 114/8, 02-620 Warszawa;  

    pocztą elektroniczną: biuro@chib.pl lub telefonicznie: 22 646 82 28. 

9. Więcej informacji o poszczególnych tytułach na www.chib.pl  

 

Zapraszamy 


