
  

Wydawnictwa SITK RP sp. z o.o. 

ul. Świętokrzyska 14 A, lok 150 

00-050 Warszawa  

tel. 22 33 61 206  

NIP: 525 288 34 67   

                   
ZAMÓWIENIE PRENUMERATY NA ROK 2022 – 12 NUMERÓW ! 

W roku 2022 planowane jest wydanie dwunastu  numerów miesięczników (dopuszcza się połączenie wybranych numerów) Standardowa 

cena brutto pojedynczego numeru wynosi 25,- zł. Łącznie 300,- zł rocznie. W prenumeracie taniej!  

Zamawiam prenumeratę ................ egz. miesięcznika ……………………………. na rok 2022.  

Korzystam z następujących upustów: (zaznacz  maksymalnie 3 kwadraty)  

 10% za opłatę „z góry” za cały rok,             Upusty sumują się, z zastrzeżeniem, że ich suma       ze zniżką 10% = 270,00 zł brutto   

  10% dla studentów (uczniów) ,                  nie może przekroczyć 30%. Możliwe opcje                  (w tym VAT 8%)                                                                                                                   

 10% za zamówienie więcej jak                    obniżonej opłaty za prenumeratę na rok 2022:            ze zniżką 20% = 240,00 zł brutto    

 5 egzemplarzy                                                                                                                                 (w tym VAT 8%) 

 10% za kontynuację prenumeraty                                                                                                    ze zniżką 30% = 210,00 zł brutto 

                                                                                                                                                                   (w tym VAT 8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Zamawiam następujące numery archiwalne: .................................................................................  

Koszty wysyłki w prenumeracie krajowej ponosi wydawca!  
W sprawie prenumeraty i wysyłki zagranicznej prosimy o kontakt indywidualny na adres: hanna.szary@sitkrp.org.pl lub 

wydawnictwa@sitkrp.org.pl   

Dane teleadresowe prenumeratora Dane  płatnika: 

Tytuł    Imię    
  

Nazwisko    
  

Firma:    
  

  
  

Ulica i nr    
  

Kod pocztowy  __ __ - __ __ __  Miasto    
  

Email (WIELKIMI)    
  

Telefon    Faks    
  

Tel. kom.    NIP    
  

Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT i upoważniam wydawcę czasopisma …………………………………………..,     Tak  

Wydawnictwa SITK RP sp. o.o.  Warszawa  do wystawienia faktury bez mojego podpisu. (Zaznacz  jeden kwadrat)    Nie  

Dane do wysyłki: (wypełnić, jeśli są inne niż płatnika)  

Tytuł    
 

Imię    

Nazwisko  
 

  
 

Firma    
  

  
  

Ulica i nr    
 

Kod poczt owy  

__ __ - __ __ 

__   Miasto    

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: hanna.szary@sitkrp.org.pl ,  wydawnictwa@sitkrp.org.pl lub pocztą ul. Świętokrzyska 14A , 

pok.150, 00-050 Warszawa   

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na numer  506 116 966   

Po otrzymaniu zamówienia prześlemy fakturę. Prosimy nie wpłacać żadnych kwot przed otrzymaniem faktury. 

Wyrażam /  Nie wyrażam zgody na przechowywanie moich danych osobowych w zakresie przedstawionym w niniejszym formularzu w celu 

dostarczania prenumeraty Czasopism  oraz spraw związanych z prowadzoną przez wydawcę pism – Wydawnictwa SITK RP sp. z o.o. , w tym 

organizacją konferencji naukowo-technicznych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wglądu w swoje dane i prawo do ich poprawiania pod 

adresem: Administrator danych, Redakcja Wydawnictwa SITK RP sp. z o.o , ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa , tel. 506 116 966  , lub 

hanna.szary@sitkrp.org.pl      

Data i p odpis:   


