Zasady prenumeraty wydawnictw „SE” na 2012 rok
I. Prenumeratę można rozpocząć od dowolnego miesiąca, dokonując wpłaty do 15. dnia miesiąca poprzedzającego planowany okres prenumeraty.
II. Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie przekazu.
Nazwa odbiorcy:
			
APROVI - A.Haligowska (Serwis Elektroniki)
			
80-416 Gdańsk, ul. Gen. Hallera 169/20
Nr rachunku odbiorcy:
		 61-15001025-1210-2001-4524-0000 (Kredyt Bank)
22 1140 2004 0000 3102 4333 6834 (mBank)
Nazwa zleceniodawcy:
Imię, nazwisko i dokładny adres (z kodem pocztowym)
należy wypełnić drukowanymi literami.
Tytułem:
W miejscu na korespondencję (rubryka „Tytułem”)
prosimy zaznaczyć, czy jest to kontynuacja prenumeraty
(KP), czy też pierwsza wpłata (PW). Osoby kontynuujące
prenumeratę proszone są o podanie swego numeru, który
jest drukowany na etykiecie adresowej, natomiast osoby
po raz pierwszy zamawiające prenumeratę prosimy o
podanie numeru telefonu i numeru NIP. W sytuacji, gdy
ma zostać wystawiona faktura, należy wpisać słowo
FAKTURA. Miejsce przeznaczone na podanie informacji
dotyczącej rodzaju zobowiązania (rubryka „Tytułem”)
jest ograniczone do 54 pozycji (kratek), dlatego przy
zamawianiu wybranej prenumeraty, w celu uniknięcia
nieporozumień proponujemy używanie następujących
skrótów:
- SE_R- prenumerata roczna „Serwisu Elektroniki”,
- SEBS_R- prenumerata roczna „SE”
plus Biuletyn Serwisowy,		
- SE_P- prenumerata półroczna „SE”,
- SEBS_P- prenumerata półroczna „SE”
plus Biuletyn Serwisowy
- SSD- prenumerata roczna „SSD”
- BPS abonament „BPS” w Internecie,
- PAKIET(1,2 lub 3 )- patrz pkt. V
Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za
problemy wynikające z błędnego wypełnienia przekazu.
III. Do ceny prenumeraty doliczyć koszt wysyłki - 3 zł za
jedną wysyłkę (np. „SE”, „SE+BS”). Czyli w skali roku
12 miesięcy × 3 zł = 36 zł
IV. Ceny wydawnictw „Serwisu Elektroniki” w prenumeracie: (wersja papierowa)
„Serwis Elektroniki” – prenumerata roczna:
- standard-144 zł (12 egz.×12 zł) + 36zł = 180 zł
+Biuletyn Serwisowy-288zł(12egz.×24 zł)+36zł=324zł
„Serwis Elektroniki” – prenumerata półroczna:
- standard- 72 zł (6 egz. × 12 zł)+18zł=90zł
+ Biuletyn Serwisowy 144 zł (6 egz. × 24 zł)+18zł=162zł
„Serwis Sprzętu Domowego”
- wersja „pdf”
72 zł (6 egz. × 12 zł)
- wersja papierowa 72 zł (6 egz. × 12 zł) + 18 zł = 90 zł
V. Pakiet 1(cały 2012 r.)-390 zł +36 zł = 426 zł
(SE+BS+BPS+ SSD)
Pakiet 2(cały 2012 r.)-340 zł +36 zł = 376 zł
(SE+BS+ BPS)
Pakiet 3(cały 2012 r.)-250 zł +36 zł = 286 zł (SE+BPS)

VI.
Baza Porad Serwisowych – zasady
prenumeraty na 2012 rok
Prenumeratorzy „SE”
jeden
54zł
kwartał

Pozostali Użytkownicy

54zł

półrocze

54 zł × 2 =
= 108 zł - 15% = 92 zł

54 zł × 2=
=108 zł - 10% = 98 zł

cały rok

54zł × 4 =
= 216 zł - 20% = 173zł

54 zł × 4 =
= 216 zł - 15% = 184 zł

Uwaga:
Wszyscy którzy zgłoszą chęć (i podadzą adres e-mail)
otrzymują możliwość pobrania plików „pdf” z zawartością archiwalnych roczników „SE” z 2002, 2003, 2004,
2005, 2006 r. z naszego serwera po otrzymaniu linku
na swoją skrzynkę pocztową.
Przygotowane pliki „pdf” z poszczególnymi rocznikami
2002, 2003, 2004, 2005, 2006 r. umieścimy na naszym
serwerze „SE”. Ponieważ jeden rocznik może zajmować od 20 Mb do 40Mb, więc każdy plik przypisany do
każdego roku będziemy umieszczać osobno. Każdy
chętny prenumerator na swoją skrzynkę pocztową
otrzyma powiadomienie z załączonym linkiem. Po
kliknięciu będzie można pobrać na swój komputer
plik „pdf” z konkretnym rocznikiem „SE”. Dlatego
uprzejma prośba o uzupełnianie dokładnych adresów
e-mailowych przy najbliższej okazji.
VII. Ceny detaliczne wydawnictw „Serwisu Elektroniki”:
- „SE” (wersja standard) - 15 zł/egz.
- „SE” +”Biuletyn Serwisowy” - 30 zł/egz.
- „SSD” - 15 zł/egz.
Informacja o pełnej ofercie, numerach archiwalnych
i dodatkowych usługach znajduje się na naszej stronie
internetowej:
www.serwis-elektroniki.com.pl
UWAGA dla Prenumeratorów zamawiających
wersję”pdf”.
Wszystkie ceny „SE”, „BS”, oraz „SSD” w wersji
„pdf” są takie same jak dla wydań papierowych bez
uwzględnienia kosztów wysyłki (3zł/jeden egzemplarz). Przy wypełnianiu tytułów wpłat uprzejmie
prosimy o dopisywanie do wyżej zawartych skrótów
małej literki”e”. Na przykład:

SE_R/e, SEBS_R/e, SE_P/e itd.

Pliki „pdf” zostaną wysłane na skrzynki pocztowe
Waszych komputerów na wcześniej podane adresy
e-mailowe. Proszę również pamiętać złożyć zamówienie wysyłając je na następujący adres:
prenumerata@serwis-elektroniki.com.pl

