Druk zamówienia prenumeraty
1

.........................................................................
.........................................................................

SEP – COSiW w Warszawie
ZAK£AD WYDAWNICZY „INPE”
97-400 Be³chatów, ul. Kalinowa 5
tel. 44 633 33 55, fax 44 635 02 02
e-mail: redinpe@neostrada.pl

.........................................................................
(pe³na nazwa i adres oraz nr tel. i faxu lub imiê, nazwisko
oraz adres i tel. zamawiaj¹cego prenumeratora – p³atnika)1

Zamówienie prenumeraty miesiêcznika
„Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych”
Zamawiam/y1 prenumeratê miesiêcznika „INPE” w .............. komplecie (kompletach):
·
normaln¹ na rok ....................................................................................... tak/nie2
·
ulgow¹3 na rok .......................................................................................... tak/nie2
·
w prenumeracie ci¹g³ej4 na nastêpne lata .................................................. tak/nie2
Nale¿noœæ zap³acimy w ci¹gu 14 dni od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy w PKO BP S.A. O. Be³chatów Nr 86 1020 3958 0000 9402 0014 6969.
Podajemy nasz NIP
i upowa¿niamy do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
Zamówione miesiêczniki „INPE” prosimy wys³aæ na adres:1
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Sprawê zamówionej prenumeraty prowadzi nasz pracownik1 .....................................
................................... tel. .................................. fax...................................................

Zgadzamy siê na umieszczenie naszych danych osobowych w bazie danych Zak³adu
Wydawniczego „INPE” z siedzib¹ przy ul. Kalinowej 5, 97-400 Be³chatów oraz na
ich wykorzystanie w celach marketingowych5.

.....................................

...........................................

(data)

(podpis i piecz¹tka imienna)

1)
2)
3)
4)
5)

wype³niæ pismem drukowanym
niepotrzebne skreœliæ
Prenumerata ulgowa przys³uguje wy³¹cznie indywidualnym cz³onkom SEP i PIIB (osobom fizycznym), a nie firmom,
w których s¹ zatrudnieni, s¹ ich w³aœcicielami lub wspó³zarz¹dcami.
Zamówienie „prenumeraty ci¹g³ej” pozwala unikn¹æ zbêdnej korespondencji przy odnawianiu prenumeraty na rok
nastêpny.
Informujemy, ¿e przys³uguje Pañstwu prawo do wgl¹du i poprawiania zgromadzonych danych zgodnie z ustaw¹
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 1997 r.).

Druk zamówienia numerów archiwalnych
.........................................................................
.........................................................................
(pe³na nazwa i adres oraz nr tel. i faxu lub imiê, nazwisko
oraz adres i tel. zamawiaj¹cego – p³atnika)

SEP – COSiW w Warszawie
ZAK£AD WYDAWNICZY „INPE”
97-400 Be³chatów, ul. Kalinowa 5
tel. 44 633 33 55, fax 44 635 02 02

Numery archiwalne miesiêcznika „INPE” i zeszyty „Podrêcznika INPE dla Elektryków” mo¿na
nabywaæ do czasu wyczerpania nak³adów za zaliczeniem pocztowym po wys³aniu
·
zamówienia poczt¹ (Redakcja INPE, ul. Kalinowa 5, 97-400 Be³chatów)
·
elektronicznie (e-mail: redinpe@neostrada.pl) lub
·
faksem (44 635 02 02).
Zamawiamy ni¿ej wymienione numery miesiêcznika „INPE” i/lub zeszyty „Podrêcznika INPE dla
Elektryków”:
z numerów
zamawiam numery

od 1

do 60

1,00

od 61

do 90

2,00

od 91

do 100

3,00

od 101

do 111

4,00

od 112

do 135

5,00

kolejne od 136 do 147

6,00

kolejne od 23

10,00

Uwaga: Niektóre numery miesiêcznika INPE zosta³y wyczerpane. Numery archiwalne – to numery wydane w roku poprzedzaj¹cym kalendarzowy rok bie¿¹cy. Podane ceny s¹ cenami netto, doliczamy do nich podatek VAT w wysokoœci 5%
oraz koszty wysy³ki.

£¹czna wartoœæ zamówienia wynosi ..............................z³
Podajemy nasz NIP
i upowa¿niamy do wystawienia faktury VAT
bez naszego podpisu.
Zamówione numery miesiêcznika „INPE” i zeszyty „Podrêcznika INPE dla Elektryków” prosimy
wys³aæ za zaliczeniem pocztowym na adres:

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................

...........................................

(data)

(podpis i piecz¹tka imienna)

