Komunikaty
INFORMACJE
O PRENUMERACIE MIESIÊCZNIKA INPE
NA ROK 2013
Zamówienia prenumeraty na rok 2013 Redakcja przyjmuje od 1 paŸdziernika 2012 r.
Ca³oroczna prenumerata obejmuje 12 numerów miesiêcznika INPE (w tym szeœæ ³¹czonych)
i 6 kolejnych monotematycznych zeszytów „Podrêcznika INPE dla Elektryków”, bêd¹cych bezp³atnym dodatkiem wy³¹cznie dla prenumeratorów ca³orocznych.
Cena prenumeraty na rok 2013 wynosi:
·
normalna – roczna 182,70 z³ (174,00 z³ + 5 % VAT),
·
ulgowa – roczna 151,20 z³ (144,00 + 5 % VAT).
Prenumerata ulgowa przys³uguje wy³¹cznie indywidualnym cz³onkom SEP lub PIIB (osobom
fizycznym), a nie firmom, w których s¹ zatrudnieni, s¹ ich w³aœcicielami lub wspó³zarz¹dcami.
Do zamówienia prenumeraty ulgowej nale¿y za³¹czyæ potwierdzenie cz³onkostwa i op³aconych sk³adek cz³onkowskich przez w³adze SEP lub Okrêgow¹ Izbê In¿ynierów Budownictwa.
W przypadku prenumeraty zamówionej i op³aconej w dowolnym czasie, po wydaniu kolejnych numerów miesiêcznika, Redakcja wysy³a te numery w pierwszej przesy³ce, po otrzymaniu nale¿noœci, a nastêpne sukcesywnie do ich ukazywania siê.
Numery archiwalne miesiêcznika INPE i zeszytów „Podrêcznika INPE dla Elektryków”, do
czasu wyczerpania nak³adów mo¿na nabywaæ za zaliczeniem pocztowym.
W zamówieniu prenumeraty i wydawnictw archiwalnych nale¿y podaæ: nazwê, adres, tel.
kontaktowy i NIP zamawiaj¹cego (p³atnika), adres odbiorcy czasopisma oraz zgodê na wystawienie faktury VAT bez podpisu zamawiaj¹cego. Redakcja przyjmuje zamówienia nades³ane
poczt¹, faksem lub e-mailem:
·
poczt¹ (Redakcja INPE, ul. Kalinowa 5, 97-400 Be³chatów),
·
elektronicznie (e-mail: redinpe@neostrada.pl) lub
·
faxem (44 635 02 02).
Formularz zamówienia (odpowiednio do sposobu wysy³ki) mo¿na pobraæ ze strony internetowej www.redinpe.com
Prenumeratê miesiêcznika INPE prowadz¹ tak¿e:
·
Oddzia³y firmy Kolporter S.A. na terenie ca³ego kraju, tel. infolinia: 801 205 555,
·
„Garmond Press” S.A., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa, tel./fax 22 836 69 21,
·
„RUCH” S.A., Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33, 01-248
Warszawa, tel.: 22 532 87 31, 22 532 88 79,
oraz dla swych cz³onków:
·
Okrêgowe Izby In¿ynierów Budownictwa (wykaz Okrêgowych Izb w prawym bloku
witryny Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa http://www.piib.org.pl/),
·
Oddzia³y SEP – http://www.sep.com.pl/oddzialy.html.
Wp³aty na prenumeratê nale¿y dokonywaæ na konto:
PKO BP S.A. O/Be³chatów Nr 86 1020 3958 0000 9402 0014 6969.
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