
Formularz prenumeraty

Zapraszamy do prenumeraty kwartalnika Energetyka Wodna.
 
Rodzaj prenumeraty:
     prenumerata w wersji papierowej                                    60 zł*
     prenumerata w wersji elektronicznej                              30 zł**

*        Cena jednego egzemplarza wynosi 15,00 zł brutto w tym 8% podatku VAT.
**      Cena jednego egzemplarza wynosi 7,50 zł brutto w tym 23% podatku VAT.    
Okres prenumeraty:
prenumerata roczna / prenumerata odnawialna ( niewłaściwe skreślić )
     
***   Prenumerata odnawialna po zakończeniu okresu prenumeraty jest automatycznie przedłużana, do momentu pisemnej 
         rezygnacji. Rezygnacja  powinna być złożona minimum 30 dni przed zakończeniem okresu prenumeraty.

liczba egzemplarzy: ………………………… szt.

Płatności:

Płatności za prenumeratę należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury poprzez przelew na następujący 
rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Kielcach
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W tytule przelewu proszę wpisać PRENUMERATA oraz NUMER FAKTURY.
Wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na numer: 41 341 61 03 lub na adres e-mail: 
biuro@energetykawodna.info

 
lub pocztą na adres: “Energetyka    Wodna”    Sp .   z   o .   o .  ul. Skrajna 41a , 25-650 

Kielce.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt z redakcją: 518 304 194, redaktor prowadzący, Michał Lis
 
Zamawiając prenumeratę kwartalnika „Energetyka Wodna” oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

zamówienia prenumeraty oraz do informowania mnie o zamierzeniach wydawniczych i organizacyjnych Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych 

zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833).

Zamawiając prenumeratę kwartalnika „Energetyka Wodna” oświadczam, że właścicielem praw autorskich do plików elektronicznych jest Towarzystwo  

Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych. Zabrania się przekazywania swoich plików z wydaniami elektronicznymi osobom trzecim, podejmowania jakichkol-

wiek prób łamania zabezpieczeń, odszyfrowań ich zawartości itp.

  Dane do faktury:

Ulica, nr domu, nr lokalu:

Kod i miejscowość:

NIP:

Telefon kontaktowy:

E-mail:

  Adres do wysyłki:

Ulica, nr domu, nr lokalu:

Kod i miejscowość:

E-mail:

data, czytelny podpis


