FORMULARZ ZAMÓWIENIA PRENUMERATY 2017
Zamawiam prenumeratę kwartalnika
„Kierunek Spożywczy” /dawniej „Agro Przemysł”/ (4 wydania)


prenumerata drukowana
liczba prenumerat



prenumerata roczna 1 0 0 , 0 1 z ł ( b r u t t o )

prenumerata elektroniczna
prenumerata roczna 6 4 , 0 1 z ł ( b r u t t o )

CZASOPISMO PROSZĘ PRZESŁAĆ NA ADRES (wypełnić, jeśli
DANE ZAMAWIAJĄCEGO (PŁATNIKA):

jest inny niż adres ZAMAWIAJĄCEGO):

Nazwa firmy: .............................................................

Nazwa firmy: .............................................................

Adres: ........................................................................

Adres: ........................................................................

Miejscowość: .............................................................

Miejscowość: ............................................................

NIP: ..........................................................................
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY KONTAKTOWEJ:

IMIĘ I NAZWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:

(osoba, do której należy przesłać fakturę proformę)

(osoba, do której należy przesyłać czasopismo)

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

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

Stanowisko: ...............................................................

Stanowisko: ...............................................................

Tel.: ...........................................................................

Tel.: ...........................................................................

E-mail: .......................................................................

E-mail: .......................................................................

Wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu nadawcy.
UWAGA!

Rozliczenie za całoroczną prenumeratę (płatność z góry), na podstawie proformy.

Cena 1 egzemplarza wynosi 23,15 zł + 8% VAT (25 zł brutto) wraz z kosztami przesyłki.

Cena 1 egzemplarza gazety w wersji elektronicznej wynosi 13,01 zł + 23% VAT.

Wydawca dopuszcza łączenie w trakcie roku kalendarzowego numerów czasopisma w jeden numer o zwiększonej tematycznie
zawartości i treści.

Cena numeru łączonego prenumeraty drukowanej wynosi 32,41 zł + 8% VAT (35 zł brutto) wraz z kosztami przesyłki.

Cena numeru łączonego prenumeraty elektronicznej wynosi 16,26 zł + 23% VAT (20 zł brutto).

Prenumerata jest automatycznie przedłużana na lata następne.

Pisemna rezygnacja – do 15 grudnia każdego roku.

Wypełniony formularz należy przesłać faksem na nr 32/414 97 73 lub mailem: ewelina.kalinowska@e-bmp.pl
Państwa uwagi:
............................................................................................................................................................................................................

...............................................
Miejscowość, data

.............................................................
Podpis zamawiającego

TYLKO PRENUMERATA GWARANTUJE REGULARNE OTRZYMYWANIE NASZYCH CZASOPISM

BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
47-400 Racibórz, ul. Morcinka 35 , tel. 032/415 97 74, fax 032/414 97 73, NIP: 639-20-03-478
KRS: 0000406244, REGON: 242 812 437, Bank Spółdzielczy w Raciborzu: 40 8475 0006 2001 0014 6825 0001
www.kierunekbmp.pl, biuro@e-bmp.pl

