
Nazwa Wydawnictwa Ceny  netto PLN(*)
Rok Miesiąc Ilość Rok Miesiąc Ilość

............... styczeń ............... ............... lipiec ...............

............... luty ............... ............... sierpień ...............

............... marzec ............... ............... wrzesień ...............

............... kwiecień ............... ............... październik ...............

............... maj ............... ............... listopad ...............

............... czerwiec ............... ............... grudzień ...............

............... styczeń ............... ............... lipiec ...............

............... luty ............... ............... sierpień ...............

............... marzec ............... ............... wrzesień ...............

............... kwiecień ............... ............... październik ...............

............... maj ............... ............... listopad ...............

............... czerwiec ............... ............... grudzień ...............

Wydania archiwalne do 2004 roku - 5,00 zł
do 2006 roku

2005 do 2006 - 9,00 zł

Realizacja zamówienia trwa 2 dni robocze, pozostały czas wysyłki zależny jest od Poczty Polskiej. 

W przypadku zamówienia poza prenumeratą (1-2 miesiące w roku) katalogi wysyłane będą: 1) po opłaceniu faktury VAT,  2) za zaliczeniem pocztowym (+koszt wysyłki) 
Opłata za przesyłkę:    a) ZWYKŁĄ, b) PRIORYTETOWĄ,     c) POLECONĄ,        d) KURIERSKĄ        leży po stronie Zamawiającego i będzie refakturowana wg aktualnego cennika UPP. NIP:

Zamówienie na miesięczniki  "Pojazdy Samochodowe WARTOŚCI RYNKOWE" - ważny od 03.2020 r.

Zamawiam wymienioną liczbę egzemplarzy 

"Pojazdy Samochodowe 
WARTOŚCI RYNKOWE"

ul. Kochanowskiego 47 lok. 43, 01-864 Warszawa

cena 1 egzemplarza                                                                                                          
56 zł

część A
tel.: (22) 560-70-70; faks:(22) 560-70-80

e-mail:sprzedaz@info-ekspert.pl

Samochody osobowe, motocykle, 
przyczepy kepmingowe i lekkie, 

samochody kempingowe      

www.info-ekspert.pl

Wydawnictwo
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych-EKSPERTMOT

oraz
Eksperci Techniczno-Motoryzacyjni

RZECZOZNAWCY -PZM S.A.

UWAGA !!!                                                               
Przypominamy o możliwości zamówienia katalogu od 

wybranego miesiąca w okresie 12 miesięcy.                                                                                                       
Prosimy o składanie zamówień na katalogi                   

z odpowiednim wyprzedzeniem

"Pojazdy Samochodowe 
WARTOŚCI RYNKOWE"

część B

Samochody dostawcze, ciężarowe, 
terenowe, autobusy, ciągniki rolnicze, 

przyczepy i naczepy Zasady prenumeraty:

Pełna lista WKŁADEK TECHNICZNYCH wydanych do końca 2006 roku jest dostępna na 
stronie internetowej www.info-ekspert.pl lub   w  dziale sprzedaży i marketingu - tel.: 

022-560-70-70 do 72   e-mail: sprzedaz@info-ekspert.pl

"Pojazdy Samochodowe 
WKŁADKA TECHNICZNA"

Zawiera dane techniczne i rysunki poszczególnych 
pojazdów

Po otrzymaniu zamówienia wystawiamy fakturę za cały okres 
prenumeraty, po opłaceniu której, realizujemy wysyłkę;

cena  1 egzemplarza                                                                                          
54 zł

UWAGI: 
………………………………………………………………………………………………...…
………..……...…………………………...………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(*) Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT zgodny z aktualnie obowiązującą stawką

Reklamacje dotyczące nieotrzymania zamawianych katalogów 
będą uwzględnianie do 15 dnia miesiąca;

Koszt przesyłki pocztowej pokrywa ZAMAWIAJĄCY. 

Pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko: ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ .............................................................................................................................. 
imię i nazwisko osoby zamawiającej telefon kontaktowy

e-mail: ............................................................................................

Adres fakturowy: .................................................................................................................................................................................................................................................................................
kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu

Adres wysyłkowy: .............................................................................................................................................................................................................................................................
kod pocztowy, miejscowośc, ulica i nr domu

..........................................................................................................
                          data, pieczęć i podpis osobu upoważnionej


