OFERTA PRENUMERATY NA ROK 2017

WERSJA
PAPIEROWA

Przegląd Komunalny
miesięcznik, 12 wydań

Recykling
kwartalnik, 4 wydania

Czysta Energia
dwumiesięcznik, 6 wydań

Wodociągi-Kanalizacja
miesięcznik, 11 wydań*

Zieleń Miejska
miesięcznik, 11 wydań*

ilość
kompletów

E-WYDANIE

403,20

360,00

79,60

70,00

119,70

105,00

201,60

180,00

189,00

168,00

ilość
kompletów

Zamawiam prenumeratę od wydania:………………………………………………………………………
WYBIERAM PRENUMERATĘ WIELOLETNIĄ Z RABATEM 10%
Prenumerata wieloletnia pod koniec każdego roku jest automatycznie przedłużana
na rok kolejny, aż do momentu pisemnej rezygnacji.

ZAMAWIAM PAPIER + E-WYDANIE Z RABATEM 50%
W przypadku każdego kompletu papier + e-wydanie w ramach jednego tytułu na ewydanie oferujemy 50% rabatu.

Rabaty nie łączą się.

E-CZYTELNIA - TYLKO DLA PRENUMERATORÓW DOSTĘP GRATIS!
E-czytelnia to internetowe archiwum wydawnictw. Znajdują się tam wszystkie artykuły,
które ukazały się w naszych czasopismach od 2001 roku. Na okres prenumeraty w ramach
zamówionych tytułów otrzymują Państwo dostęp gratis.
Proszę o przyznanie dostępu do E-czytelni oraz wysłanie loginu i hasła na adres e-mail:
………………………….…………...………….…………………………..………………………………………………….

* wydanie 7/8 łączone

FORMULARZ ZAMÓWIENIA
W celu zamówienia prenumeraty prosimy o wypełnienie formularza oraz odesłanie obu stron:
na adres e-mail: prenumerata@abrys.pl
lub faksem na nr 61 655 81 01
Zamówienia można również dokonać telefonicznie lub przez stronę www.sklep.abrys.pl
kontakt z działem prenumeraty pod nr 61 655 81 82 lub 61 655 81 44

FIRMA
OSOBA ZAMAWIAJĄCA
ADRES DO WYSYŁKI
NIP
TELEFON
FAKS
E-MAIL
ADRES DO FAKTURY

TAKI SAM JAK DO WYSYŁKI
INNY:

KWOTĘ ZA PRENUMERATĘ
Wpłaciłem na konto: Bank Pekao SA III O/Poznań 74 1240 1750 1111 0010 7394 1861
Wpłacę w terminie 14 dni od otrzymania pro formy
Proszę o przesłanie pro formy na adres e-mail wskazany w zamówieniu
Zamawiam prenumeratę Wydawnictw Komunalnych na rok 2017 i akceptuję warunki prenumeraty
zamieszczone na stronie internetowej www.abrys.pl oraz dostępne w redakcji.
Upoważniam firmę ABRYS Sp. z o.o. w Poznaniu do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie ABRYS Sp. z o.o. w Poznaniu i ich
wykorzystywanie w celach marketingowych i promocyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wyrażam zgodę na
otrzymywanie drogą elektroniczną i telefoniczną ofert oraz innych informacji handlowych od Abrys Sp.
z o.o. w Poznaniu.
………………………………………………….
Podpis osoby zamawiającej
2017/03 Oferta ważna do 31.08.2017 r.

