1
2
3

Wypełnij formularz drukowanymi literami

Zeskanuj go
i prześlij e-mailem

wyślij faksem
na numer

prenumerata@explanator.pl

(61) 855 00 78

FORMULARZ ZAMÓWIENIA PRENUMERATY
STANDARD

PREMIUM

12 numerów w wydaniu tradycyjnym
Blisko 600 stron praktycznej wiedzy rocznie
12 wydań elektronicznych w formacie PDF
Roczny dostęp do PEŁNEGO
archiwum magazynu (od 2004 r.)

ść!
wo
no

Cena prenumeraty w kwocie netto
ZAMAWIAM PRENUMERATĘ
W WARIANCIE

498,–

718,–

648,–

STANDARD

najlepsza
cena!

PREMIUM

DANE DO FAKTURY
Nazwa ﬁrmy:

Kod pocztowy:

NIP:

Miejscowość:

Adres:
Telefon:

Faks:

Branża:

Liczba zatrudnionych:

do 20

do 50

pow. 50

ODBIORCA PRENUMERATY:
Imię i nazwisko:

Stanowisko:

E-mail/Login:
ADRES DO WYSYŁKI:
Nazwa i adres ﬁrmy (jeśli inny niż na fakturze):

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Do kosztów prenumeraty STANDARD oraz PREMIUM doliczane są koszty pakowania i wysyłki (60 zł + VAT), prenumerata e-PLUS dostarczana jest bez
kosztów wysyłki. Przedłużenie prenumeraty na kolejny rok jest automatyczne i nie wymaga nowego zamówienia. Koszty wysyłki prenumerat
mnogich dostarczanych na jeden adres doliczane są tylko raz.
Składając zamówienie, potwierdzam akceptacją regulamin sprzedaży www.explanator.pl/warunki-sprzedazy.pdf oraz zaznajomienie się z Polityką Prywatności www.explanator.pl/polityka-prywatnosci.pdf
`

Tak, chcę być informowany o kolejnych edycjach, wydarzeniach branżowych, specjalnych ofertach i nowych produktach, dlatego zgadzam się
na kontakt drogą mailową lub z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Miejscowość, data

Podpis zamawiającego

Pieczątka ﬁrmowa

EXPLANATOR | ul. Kościelna 30 lok. 59 | 60-538 Poznań | tel. (61) 855 01 12 | fax (61) 855 00 78 | prenumerata@explanator.pl
NIP 778-115-70-12 | Nr konta 19 2490 0005 0000 4500 4127 3924 | www.controllingirachunkowosc.pl

CiRZ_11/19

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest ﬁrma Explanator – Iwona Dehina, z siedzibą przy ul. Kościelnej 30 lok. 59,
Poznań 60-538, NIP: 778-115-70-12. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia oraz dostarczania informacji o produktach zgodnie
z Polityką Prywatności. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt:
marketing@explanator.pl.

