
SOS 1-2, 
avagy túlélés a mindennapokban

A Te céljaidnak megfelelő lesz ez a könyvem? 

szeretnél azonnal egész mondatokban beszélni
unod már, hogy csak nyökögsz, nyekegsz
végre szeretnéd a kommunikációd felgyorsítani,
helyessé tenni 

PERSZE, ha



Ha csak 3 infót mondhatnék az SOS-
ről, akkor ezt mondanám: 

2016 óta a legtöbbet rendelt könyvem
minden, ami hétköznapi élethelyzet 
több száz mondat, szókincs, kifejezés

Mi a baj a jelenlegi nyelvtani könyvekkel, melyek
bármelyik könyvesboltban megvásárolhatók? 

nem azoknak készültek, akik külföldre mennek,
vagy már kint is élnek
nem a hasznos témaköröket taglalják 
a mondatok nehéz grammatikát tartalmaznak
inkább szavakat dolgoznak fel, mintsem azonnal
használható mondatokat
kevés könyvhöz készül hanganyag



Kinek NEM ajánlom ezt a könyvet? 

aki már legalább B1-es szinten van
akinek már nem okoz gondot a helyes és
gyors mindennapi kommunikáció
aki a hétköznapokban már jól elboldogul a
nyelvet illetően



Milyen témaköröket dolgozok fel a
könyvben? 

lakás, albérlet
bevásárlás
munka világa
tanulás
állásinterjún
utazás
városban
reptéren
utazás vonattal, busszal, autóval
kórházban
gyógyszertárban
telefonálás
időpontok egyeztetése, lemondása, eltolása
étteremben
bankban
postán
orvosnál
fogorvosnál
fodrásznál

A részletes tartalomjegyzék alapján láthatod, hogy
minden olyan hétköznapi élethelyzetet tartalmaz ez a

könyv, amire bármikor szükséged lehet Neked is. 
 

A komplex tartalomjegyzéket itt éred el: 
1. rész: https://lerndeutsch.eu/sos/

2. rész: https://lerndeutsch.eu/sos2/

https://lerndeutsch.eu/sos/
https://lerndeutsch.eu/sos2/


nyomtatott könyvként postán (SOS 1. része)
ebook-ként e-mailben (SOS 1. és 2. része)

2 verzióban érhető el: 
1.
2.

Milyen Bónuszok járnak az SOS-hez? 

2.000 FT-os kedvezménykupon
a könyv teljes anyaga hanganyagként is elérhető

1.
2.

Milyen formában tudod megrendelni az SOS
tőlélőcsomagot? 



Milyen előnye van, ha e-book-ként
rendeled meg? 

- kedvezményesebb áron éred el, mint a nyomtatott könyvet  
- nem kell várnod a postázásra (kb. 1 hét)
- nem kell extra postaköltséget fizetned 
- azonnal megkapod (max. 24 órán belül)
- több eszközre is letöltheted (telefon, laptop, tablet, számítógép,
okosóra, e-book olvasó, kenyérpirító stb.)
- kinyomtathatod, ha mégis szeretnél beleírni, színezni, jegyzetelni
- környezetkímélő: mivel mindenki nem fogja kinyomtatni, így sok
kis fa életét tudjuk megmenteni egy ebook-kal. 

Akkor nincs más hátra, mint hogy megrendeld: 
1. rész: https://lerndeutsch.eu/sos/

2. rész: https://lerndeutsch.eu/sos2/

https://lerndeutsch.eu/sos/
https://lerndeutsch.eu/sos2/


Kérdésed van az SOS-el
kapcsolatban?

Keress bátran a forródróton: 
info@lerndeutsch.eu

 
Zoli,

a Te német nyelvtanárod

Facebook: https://www.facebook.com/nemetnyelvoktatas 
Instagram: https://www.instagram.com/lerndeutsch.eu 
Youtube: https://www.youtube.com/czimerzoltan


