
 

Promocja 22/23 
Część 2: 1-15 grudnia 

 

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

 

 

Z okazji zakończenia roku 2022 i rozpoczęcia 2023, Chrześcijański Instytut Biblijny prowadzi 

specjalną promocję na wybrane wydawnictwa. Tegoroczna „noworoczna” promocja odbędzie się 

wcześniej niż w poprzednich latach, czyli od 16 do 30 listopada i od 1 do 15 grudnia. 
 

W okresie od 16 do 30 listopada, 22 tytuły można było kupić z 22% bonifikatą. Zamówienia 

były przyjmowane tylko do 30 listopada. 
 

W okresie od 1 do 15 grudnia 23 tytuły, wymienionych poniżej, można kupić z 23% bonifika-

tą. Zamówienia są przyjmowane tylko do 15 stycznia. 
 

Tytuły, które można zakupić po cenach promocyjnych w styczniu:  
 

→  Modlitwa. Wołanie o Jego Królestwo, Grenz cena det. 26,00 (po rabacie 20,02) 

→  Naturalny rozwój Kościoła, Schwarz  cena det. 35,00 (26,95) 

→  Nowy Testament. Jako go rozumieć dzisiaj, Fitch cena det. 18,00 (13,86) 

→  Oto Baranek Boży, Foster    cena det. 29,00 (22,33) 

→  Oto przychodzę wkrótce, Foster   cena det. 35,00 (26,95) 

→  Paweł Apostoł, Witherington   cena det. 39,00 (30,03) 

→   Proroctwa Biblii, Thompson    cena det. 19,00 (14,63) 

→  Przegląd Nowego Testamentu, Jensen  cena det. 45,00 (34,65) 

→  Przegląd Starego Testamentu, Jensen  cena det. 45,00 (34,65) 

→  Służba dzieciom, Richards    cena det. 35,00 (26,95)  

→  Służba rodzinie, Sell     cena det. 35,00 (26,95) 

→  Służba świadoma celu, Shannon   cena det. 17,00 (13,09) 

→  Stojąc na czele, Copley    cena det. 17,00 (13,09)  

→   Szkoła modlitwy, Murray    cena det. 20,00 (15,40) 

→   Świat religii i sekt, Martin    cena det. 65,00 (50,05) 

→  Teologia biblijna Nowego Testamentu, Zuck cena det. 45,00 (34,65) 

→   Wielka księga małych grup, Arnold   cena det. 23,00 (17,71) 

→  Wstęp do Nowego Testamentu, Fiensy   cena det. 39,00 (30,03) 

 →   Wstęp do Starego Testamentu, cz. I, Mangano cena det. 37,00 (28,49) 

 →   Wstęp do Starego Testamentu, cz. II, Mangano cena det. 37,00 (28,49) 

→  Wysłuchaj głosu mojego, Blank   cena det. 19,00 (14,63) 

→  Zwiastowanie świadome celu, Shannon   cena det. 16.00 (12,32)  

→  Życie po życiu, Boles     cena det. 32,00 (24,64) 
 

Pozostałe zasady promocji: 
 

1. Podane ceny są cenami detalicznymi. 

2. Dla każdej podanej ceny detalicznej ma zastosowanie 23% rabat. 

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

4. Promocją objętych jest tylko 23 egzemplarzy każdego wymienionego tytułu. 

5. Zamówienia na książki z tej promocji należy składać tylko od 1 do 15 grudnia. 

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 


