PRENUMERATA NA ROK 2018

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

5% rabatu przy zakupie min. 5 rocznych prenumerat, 10% rabatu przy zakupie min. 10 rocznych
prenumerat, 15% rabatu przy zakupie min. 15 rocznych prenumerat

Prenumerata roczna
+ udział w cyklu szkoleń
w Klubie Prenumeratora

wydanie papierowe 793 zł
liczba prenumerat
wydanie papierowe 396,50 zł

Prenumerata półroczna

wydanie elektroniczne* 370,50 zł
liczba prenumerat

wydanie elektroniczne* 564 zł

liczba prenumerat
wydanie papierowe 297 zł

Prenumerata półroczna

liczba prenumerat

liczba prenumerat

wydanie papierowe 594 zł
Prenumerata roczna

wydanie elektroniczne* 741 zł

liczba prenumerat
wydanie elektroniczne* 282 zł

liczba prenumerat

liczba prenumerat

* W przypadku zamówienia wydania elektronicznego prenumeraty wymagane jest podanie adresu email
..........................................................................................................................................................................
Pakiet prenumeraty rocznej
Liczba pakietów

1387 = 1187

+

Zamawiający:

zł

Zamówienia prosimy kierować na adres:

Imię .......................................................................
Nazwisko ................................................................
Tel. / faks .................................................................
E-mail .....................................................................

ul. Konduktorska 18/7, 00-775 Warszawa
tel. (22) 242 80 10, (22) 242 80 31
handlowy@municipium.com.pl
www.wspolnota.org.pl

Dane do faktury (nabywca)

Należność zostanie przekazana na konto: Alior Bank
63 2490 0005 0000 4530 1101 6790
w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Urząd / firma ............................................................

Uwaga! Nowy numer konta

Ulica .......................................................................
Kod / miejscowość ....................................................
NIP ........................................................................

Dane do faktury (odbiorca)
Urząd / firma ............................................................


Wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Międzykomunalną Spółkę
Akcyjną MUNICIPIUM SA moich danych osobowych w celach
marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
od Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM SA na wskazany
przeze mnie adres e-mail.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od Międzykomunalnej
Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM SA za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych przekazywanych zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.).

Ulica .......................................................................
Kod / miejscowość ....................................................
NIP ........................................................................
Miejscowość i data ...........................................................
Podpis ..............................................................................

Informujemy, że Administratorem Danych jest Międzykomunalna Spółka Akcyjna
„MUNICIPIUM” z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Konduktorska 18/7,
00-775 Warszawa, REGON: 006375209, dane zbierane są w celu realizacji
zamówienia. Dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, pod
warunkiem uzyskania przez Administratora odrębnej zgody. Bez wyraźnej zgody
dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.
7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do
treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówienia.

