Særtilbud på lærebøger
- Ernæringsassistent

Store besparelser
Som medlem af Kost og Ernæringsforbundet kan du spare ca. 20 % på dine lærebøger til uddannelsen til
ernæringsassistent.
Køb en bogpakke og få E-bøgerne med
Kost og Ernæringsforbundet tilbyder også en pakkeløsning med ni af bøgerne. Den vejledende udsalgspris
er 3.605,00 kr. - men som medlem får du dem for 2.884,00 kr plus forsendelse. Ved køb af bogpakken får
du e-bøger med samtidig, som bl.a. også kan læses på dine mobile devises. På den måde har du altid
adgang til dine lærebøger.
Hvem er Kost og Ernæringsforbundet
Vi er en fagforening og interesseorganisation for dig, der er under uddannelse eller færdiguddannet inden
for kost, ernæring og sundhed. Vi er samlingssted for dig, der arbejder professionelt med mad, måltider,
ernæring, sundhedsfremme og forebyggelse. Som elev kan du blive medlem for 50 kr. om måneden og de
tre første måneder er gratis. Læs mere om os på www.kost.dk, hvor du også kan bestille bøgerne online.

Hvordan bestiller du?
Udfyld oplysningerne bag på denne seddel og
send den til:
Kost og Ernæringsforbundet
Holmbladsgade 70
2300 København S
lsv@kost.dk
Er du ikke medlem endnu, kan du melde dig
ind samtidig med bogbestillingen.
Indbetal beløbet på de bestilte bøger samt
forsendelse, så vil du automatisk modtage
bøgerne, når vi har registeret din betaling.
Husk at skrive dit navn i referencefeltet i
bankoverførslen.
Bankkonto nr: 0400 4021 983 212

Julil 2020

Bestilling af bøger

Ja tak, jeg bestiller hermed

Vejl. priser pr. 21. april 2020
 Bogpakke 1-9 (incl. e-bøger og forsendelse)
 1. Diætetik
 2. Ernæringslære
 3. Fødevarelære
 4. Kostlære og –vurdering
 5. Kulinarisk sensorik
 6. Det professionelle køkken
 7. Produktionshygiejne
 8. Psykologi
 9. Teknologi
 10. Sans din mad (Grundforløb)
Forsendelse
I alt

Vejl. udsalgspris

Medlemspris

kr. 3.605,00
kr. 399,00
kr. 425,00
kr. 425,00
kr. 419,00
kr. 399,00
kr. 419,00
kr. 419,00
kr. 350,00
kr. 350,00
kr. 125,00

kr. 2.884,00
kr. 319,20
kr. 340,00
kr. 340,00
kr. 335,20
kr. 319,20
kr. 335,20
kr. 335,20
kr. 280,00
kr. 280,00
kr. 100,00
kr. 75,00

Bøgerne skal sendes til:
Navn
Adresse
Postnr.

By

CPR.nr.

E-mail

Ja tak, jeg vil gerne være medlem, udfyld også disse felter:
Uddannelse

Uddannelsen slutter

E-mail

Telefon/Mobil

