OFERTA PRENUMERATY 2021
Wybierz wersję prenumeraty
PRENUMERATA
PAPIEROWA

PRENUMERATA
ELEKTRONICZNA

PAKIET: PAPIEROWA +
ELEKTRONICZNA

roczna prenumerata
papierowa

✓

-

✓

bezpłatna przesyłka

✓

-

✓

bezpłatne dodatki
branżowe

✓

✓

✓

dostęp do
e-czytelni

-

-

✓

dostęp do e-wydania

-

1 STANOWISKO

1 STANOWISKO

ilość
kompletów

cena

Wybierz wariant
ceny zawierają 8% VAT

PRZEGLĄD KOMUNALNY
miesięcznik, 12 wydań

WODOCIĄGI - KANALIZACJA
miesięcznik, 11 wydań*

ZIELEŃ MIEJSKA
miesięcznik, 11 wydań*

ENERGIA I RECYKLING
miesięcznik, 11 wydań*

cena

ilość
kompletów

cena

396 zł

360 zł

576 zł

198 zł

176 zł

286 zł

198 zł

176 zł

286 zł

198 zł

176 zł

286 zł

ilość
kompletów

* wydanie 7/8 łączone

Podaj miesiąc rozpoczęcia prenumeraty:

REZYGNUJĘ Z AUTOMATYCZNEGO PRZEDŁUŻENIA PRENUMERATY
Prenumerata jest odnawialna. Po zakończeniu okresu prenumeraty jest ona automatycznie przedłużana na kolejny
okres, do momentu rezygnacji. Rezygnację należy złożyć najpóźniej na 14 dni przed końcem prenumeraty, mailowo na
adres: prenumerata@abrys.pl.
Jeżeli nie chcą Państwo automatycznie odnawiać prenumeraty proszę wybrać powyższe pole.

Szczegółowy formularz zamówienia znajduje się na drugiej stronie blankietu. Prosimy o jego wypełnienie.
STRONA 1/2

FORMULARZ ZAMÓWIENIA
W celu zamówienia prenumeraty prosimy o wypełnienie formularza oraz odesłanie obu stron:
na adres e-mail: prenumerata@abrys.pl

Zamówienia można również dokonać telefonicznie lub przez stronę www.sklep.abrys.pl
kontakt z działem prenumeraty pod nr 728 973 098 lub 881 932 991

FIRMA
OSOBA ZAMAWIAJĄCA

ADRES DO WYSYŁKI

NIP
TELEFON
FAKS
E-MAIL
ADRES DO FAKTURY

TAKI SAM JAK DO WYSYŁKI
INNY:

KWOTĘ ZA PRENUMERATĘ:
Wpłaciłem na konto: Bank Pekao SA III O/Poznań 74 1240 1750 1111 0010 7394 1861
Wpłacę w terminie 14 dni od otrzymania pro formy
Proszę o przesłanie pro formy na adres e-mail wskazany w zamówieniu
Zamawiam prenumeratę wybranych Mediów branżowych ABRYS i akceptuję warunki prenumeraty
zamieszczone na stronie internetowej www.abrys.pl oraz dostępne w redakcji.
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez Abrys Sp. z o.o. w celu marketingu
bezpośredniego.
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Abrys Sp. z o.o. informacji handlowych na podany przeze mnie adres email.
Wyrażam zgodę na przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Abrys Sp. z o.o, z siedzibą w Poznaniu, 60-124, ul.
Daleka 33. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych
(marketing bezpośredni swoich towarów i usług). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: rodo@abrys.pl).

……………………………………………………..
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STRONA 2/2

Podpis osoby zamawiającej

