
DLACZEGO WARTO PRENUMEROWAĆ „NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE”

Jeśli chcą Państwo wiedzieć więcej o nowoczesnych technologiach w budownictwie inżynieryjnym, na bieżąco śledzić krajowe i światowe 

osiągnięcia, poznać opnie specjalistów z branży - zachęcamy do prenumeraty czasopisma „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”.

Ponadto:

ZAMAWIAM PRENUMERATĘ DWUMIESIĘCZNIKA

„NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE”

JAK ZAMÓWIĆ PRENUMERATĘ NBI?

1. Odeślij niniejsze wypełnione zamówienie pocztą, faksem lub e-mailem

2.  Dokonaj wpłaty na konto: mBank 93 1140 2004 0000 3502 4940 7172

    odbiorca: NBI Media, ul. Zakopiańska 9/101, 30-418 Kraków 

    tytuł przelewu: PRENUMERATA NBI od wydania ... 

Warunkiem realizacji prenumeraty studenckiej jest przesłanie kopii aktualnej 

legitymacji studenckiej

Imię i Nazwisko: 

Firma*: 

NIP*:  Branża*: 

Ulica:  Kod pocztowy: 

Miasto:  Województwo: 

Telefon:  Fax*: 

e-mail:  www*:  

Egzemplarze proszę przekazać na adres:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo NBI Media w celu realizacji prenumeraty, jak również w celach marketingowych oraz otrzymywania informacji 

handlowych drogą elektroniczną. Wydawnictwo zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych. Zapewniamy, że dane nie będą udostępniane innym fi rmom bez Państwa 

zgody i wiedzy. Dane są chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. 133, poz. 88). Oświadczam, że jestem płatnikiem/nie jestem płatnikiem** VAT 

i upoważniam Wydawnictwo NBI Media do wystawienia faktury VAT po dokonaniu wpłaty bez podpisu odbiorcy.

     

 Data i Podpis 

OD  WYDANIA    DO  WYDANIA   

*osoba fi zyczna nie prowadząca działalności nie wypełnia;  ** niepotrzebne skreślić

 
Pieczęć fi rmowa*

PRENUMERATA ROCZNA
(6 wydań)

NORMALNA 120 zł brutto (w tym 8% VAT) /szt.

STUDENCKA 80 zł brutto (w tym 8% VAT) /szt.

PRENUMERATA DWULETNIA
(12 wydań)

NORMALNA 200 zł brutto (w tym 8% VAT) /szt.

STUDENCKA 120 zł brutto (w tym 8% VAT) /szt.

KONTAKT Z DZIAŁEM PRENUMERATY            

NBI Media

ul. Zakopiańska 9/101, 30-418 Kraków

tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80

e-mail: prenumerata@nbi.com.pl

Elektroniczny formularz prenumeraty dostępny jest 

również na www.nbi.com.pl

(wpisać jeżeli jest inny niż powyżej)

Tylko prenumerata

zapewnia zebranie 

wszystkich wydań

Prenumerata jest wygodniejsza,

czasopismo wysyłane jest

prosto do Państwa skrzynki,

a wysyłka jest gratis

Prenumerata jest

tańsza niż pojedyńcze

egzemplarze


