
Promocja z okazji 36 urodzin 

Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego 
 
 

Z okazji 36 urodzin Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego, przypadających w maju, ogłaszamy 

specjalną promocję na wybrane wydawnictwa. W okresie od 1 do 31 maja, 36 tytułów, wymie-

nionych poniżej, będzie można kupić z 36% bonifikatą. Szczegóły podajemy poniżej oraz na 

www.chib.pl.  
 

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

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

→  Bóg nasz Ojciec. Biblijna teologia Boga…, Martin cena det. 30,00 

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

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

→  Dekalog, 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 

→  Jak pokochać swój Kościół, Copley   cena det. 15,00 

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

→  Kaznodziejstwo, Fitch     cena det. 26,00 

→  Kościół Nowego Testamentu, Lawson   cena det. 15,00 

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

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

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

→  Naturalny rozwój Kościoła, Schwarz   cena det. 35,00 

→  Nowy Testament. Jak go rozumieć dzisiaj, Fitch cena det. 18,00 

→  Oto przychodzę wkrótce, Foster   cena det. 35,00 

→   Proroctwa Biblii, Thompson    cena det. 19,00 

→  Służba świadoma celu, Shannon   cena det. 17,00 

→  Służba dzieciom, Richards    cena det. 35,00  

→  Służba rodzinie, Sell     cena det. 35,00 

→  Stojąc na czele, Copley    cena det. 17,00  

→   Szkoła modlitwy, Murray    cena det. 20,00  

→   Świat religii i sekt, Martin    cena det. 65,00 

→  Teologia biblijna Nowego Testamentu, Zuck  cena det. 45,00 

→   Teologia XX wieku, Gresham    cena det. 13,00  

→   Wielka księga małych grup, Arnold   cena det. 23,00 

→  Wstęp do Nowego Testamentu, Fiensy   cena det. 39,00 

 →   Wstęp do Starego Testamentu, cz. I, Mangano cena det. 37,00 

 →   Wstęp do Starego Testamentu, cz. II, Mangano cena det. 37,00 

→  Wysłuchaj głosu mojego, Blank   cena det. 19,00 

→  Zwiastowanie świadome celu, Shannon  cena det. 16,00 

→  Życie po życiu, Boles     cena det. 32,00 
 

Zasady promocji: 
 

1. Podane ceny są cenami detalicznymi. 

2. Dla każdej podanej ceny detalicznej ma zastosowanie 36% rabat. 

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

4. Promocją objęte jest tylko 36 egzemplarzy każdego, wymienionego tytułu. 

5. Realizacja zamówień następuje według kolejności otrzymywania zgłoszeń. 

6. Przy zamówieniu powyżej 150 zł przesyłka gratis. 

7. 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. 
 

Zapraszamy już od 1 maja 2020. 

http://www.chib.pl/
https://bit.ly/2UkTg3h
https://bit.ly/2UkaFJi
https://bit.ly/2xnZzde
https://bit.ly/3dujgAx
https://bit.ly/2ybirg3
https://bit.ly/39n5koK
https://bit.ly/2UjxOLV
https://bit.ly/3bta6CM
https://bit.ly/2y4Xfbj
https://bit.ly/3bppdgq
https://bit.ly/2UPT7UD
https://bit.ly/3dwWsjS
https://bit.ly/2UlAU21
https://bit.ly/33O8n8c
https://bit.ly/2vODaoY
https://bit.ly/2WITkvh
https://bit.ly/3aw9cW9
https://bit.ly/2QIiS7S
https://bit.ly/2Jdytbh
https://bit.ly/2Jiuaf3
https://bit.ly/3bsnNlj
https://bit.ly/2UGZhGe
https://bit.ly/2UiYso7
https://bit.ly/2y4KU72
https://bit.ly/3du1NIH
https://bit.ly/2Uhxcqe
https://bit.ly/39iQT59
https://bit.ly/33MGuNX
https://bit.ly/2wFvFkB
https://bit.ly/39kAKvS
https://bit.ly/3dyacuv
https://bit.ly/3bsyoge
https://bit.ly/39omRNf
https://bit.ly/2wCNCjS
https://bit.ly/33KGZs1
https://bit.ly/3akQHnn

	Stojąc na czele

