Od Redakcji
Zgodnie= wc=eśniejs=ą =apowied=iąpr·zeka=ztjemy pierwszy nz1mer miesięcznika
„/NPE" z be=płatnym dodatkiem: „Podręc=nik INPE dla elektryków" .- Zes=yt 1.
„ Instalacje elektryc=ne. Wiadomości ogólne". Następne =es=yty będą ztka=ywały się
co dr·z1gi miesiąc. Będą obejmowały m. in. takie tematy jak: instalacje elektryc=ne
lvysokiego napięcia, instalacje w obiektach budownictwa ogólnego, bztdownictwa
mies=kaniowego, bztdownictwa przemysłowego, w rolnictwie, linie elektroenergetyc=ne kablowe, napowietr=ne, stacje transformatorowo-ro=d=ielc=e, metrologię ·
elektry.1c=ną ora= badania kontro/no-pomiarowe odbiorc:e i eksploatacyjne itp.
W następnym nz1mer=e miesięcznika „ /NP E ", opróc= stałej tematyki jak: =miany
w =bior=e Polskich Norm, wybrane akty pr·awne, recen=je pokrewnych pz1blikacji,
komentar=e, opinie, poglądy i polemiki, =amieścim)1 także aktz1alnq bibliografię
aktów prawnych dotyc=ących elektryki, wybrane tematy= aktualnych zasad wied=y
technic=nej i odpowiedzi na liczne listy C=ytelników.

Zamówienie na prenumeratę i zamieszczenie reklam przyjmuje Redakcja ·
INPE pocztą, e-mailem lub faksem.
W za1nówieniu należy podać nazwę, adres, tel. kontaktowy i NIP zamawiającego
(płatnika) oraz adres odbiorcy czasopisma.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia Redakcja dokonuje wysłaniem faktury,
a realizację zamówionej prenumeraty po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na
wskazany w fakturze rachunek bankowy.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i artykułów
sponsorowanych. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz
zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów.
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