INFORMACJE O PRENUMERACIE NA ROK 2011
Całoroczna prenumerata obejmuje 12 numerów miesięcznika INPE (w tym sześć łączonych) i
6 kolejnych monotematycznych zeszytów „Podręcznika INPE dla Elektryków”, będących bezpłatnym
dodatkiem wyłącznie dla prenumeratorów całorocznych.
Cena prenumeraty na rok 2011 wynosi:
normalna – roczna 176,40 zł (168,– zł + 5 % VAT), półroczna 92,40 zł + (88,– zł + 5 %VAT),
ulgowa – roczna 144,90 zł (138,– + 5 % VAT).
Prenumerata ulgowa przysługuje wyłącznie indywidualnym członkom SEP lub PIIB (osobom
fizycznym), a nie firmom, w których są zatrudnieni, są ich właścicielami lub współzarządcami. Do
zamówienia prenumeraty ulgowej należy załączyć potwierdzenie członkostwa i opłaconych składek
członkowskich przez władze SEP lub Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.
W przypadku prenumeraty zamówionej i opłaconej w dowolnym czasie, po wydaniu kolejnych
numerów miesięcznika, Redakcja wysyła te numery w pierwszej przesyłce, po otrzymaniu należności,
a następne sukcesywnie do ich ukazywania się.
Numery archiwalne miesięcznika INPE i zeszytów „Podręcznika INPE dla Elektryków”, do czasu
wyczerpania nakładów można nabywać za zaliczeniem pocztowym.
W zamówieniu prenumeraty i wydawnictw archiwalnych należy podać: nazwę, adres, tel.
kontaktowy i NIP zamawiającego (płatnika), adres odbiorcy czasopisma oraz zgodę na wystawienie
faktury VAT bez podpisu zamawiającego. Redakcja przyjmuje zamówienia nadesłane pocztą, faksem
lub e-mailem. Formularz zamówienia można pobrać (odpowiednio do sposobu wysyłki) ze strony
internetowej www.redinpe.com:
pocztą (Redakcja INPE, ul. Kalinowa 5, 97-400 Bełchatów),
elektronicznie (e-mail: redinpe@neostrada.pl) lub
faxem (44 635 02 02).
Prenumeratę miesięcznika INPE prowadzą także:
Oddziały firmy Kolporter S.A. na terenie całego 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., Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33, 01-248
Warszawa, tel.: 22 532 87 31, 22 532 88 79.
Wpłaty na prenumeratę należy dokonywać na konto:
PKO BP S.A. O/Bełchatów Nr 86 1020 3958 0000 9402 0014 6969.
W korespondencji z Redakcją INPE prosimy podawać liczbowy kod klienta. Jest on umieszczany w
przesyłkach na nalepkach adresowych przed nazwiskiem lub nazwą firmy, czy instytucji
prenumeratora. Formularze zamówień prosimy wypełnić czytelnie, najlepiej literami „drukowanymi”.

