OFERTA PRENUMERATY NA 2018 ROK
NOWOŚĆ - pakiety prenumeraty
papier + e-wydanie + e-archiwum
PAKIET EKONOMICZNY

PAKIET STANDARD

PAKIET PREMIUM

roczna prenumerata
papierowa

✓

✓

✓

bezpłatna przesyłka

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1 STANOWISKO

2 STANOWISKA

3 STANOWISKA

-

5%

10%

bezpłatne dodatki
branżowe
dostęp do
e-archiwum
dostęp do e-wydania
rabat na 1 wybrane
szkolenie

Wybierz wariant

cena

ceny zawierają 5% VAT

PRZEGLĄD KOMUNALNY
miesięcznik, 12 wydań

WODOCIĄGI - KANALIZACJA
miesięcznik, 11 wydań*

ZIELEŃ MIEJSKA
miesięcznik, 11 wydań*

ENERGIA I RECYKLING
miesięcznik, 11 wydań*

ilość
kompletów

cena

ilość
kompletów

cena

396 zł

576 zł

756 zł

198 zł

286 zł

374 zł

198 zł

286 zł

374 zł

198 zł

286 zł

374 zł

ilość
kompletów

* wydanie 7/8 łączone

NOWOŚĆ WYDAWNICZA!
"Energia i Recykling" - pierwszy w Polsce miesięcznik o GOZpodarce. To nowe czasopismo, które powstało z połączenia
potencjału "Czystej Energii" i "Recyklingu" . Podążając za coraz bardziej zyskującym na znaczeniu tematem gospodarki o
obiegu zamkniętym redakcja wychodzi naprzeciw rynkowym trendom i rozszerza formułę dotychczasowych pism. Jest to
pierwsze czasopismo na temat nowego i kluczowego podejścia do środowiska.

WYBIERAM PRENUMERATĘ WIELOLETNIĄ Z RABATEM 10%
Prenumerata wieloletnia pod koniec każdego roku jest automatycznie przedłużana na rok kolejny, aż do momentu
pisemnej rezygnacji. Wybrany wariant prenumeraty jest tańszy o 10% zarówno przy bieżącym zamówieniu jak i
przy przedłużeniu na następny rok.

ZAMAWIAM 3 Z 4 TYTUŁÓW, OTRZYMUJĘ PREZENT
W przypadku zamówienia 3 z 4 tytułów, w tym "Przeglądu Komunalnego", oferujemy "Kalendarz Menedżera
Komunalnego na 2018 rok" za 1,23 zł. Oferta ważna do wyczerpania nakładu.

Szczegółowy formularz zamówienia znajduje się na drugiej stronie blankietu. Prosimy o jego wypełnienie.
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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 728 973 098 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 wybranych Mediów branżowych ABRYS i akceptuję warunki prenumeraty
zamieszczone na stronie internetowej www.abrys.pl oraz dostępne w redakcji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych przez ABRYS
Sp. z o.o. w Poznaniu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr
133, poz. 883 (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną i telefoniczną ofert oraz innych informacji handlowych
od Abrys Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej.
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……………………………………………………..
Podpis osoby zamawiającej

