ZAMÓWIENIE

*

Książkę/książki proszę przesłać na adres:

SELEN

PLATYNOWCE

72 zł

75 zł

Liczba ___

Liczba ___

METROLOGIA
CHEMICZNA
wyd. II

SPEKTROMETRIA
ATOMOWA

65 zł

40,50 zł

Liczba ___

Liczba ___

SPECJACJA
CHEMICZNA

METODY
ANALITYCZNEJ
SPEKTROMETRII
ATOMOWEJ

63 zł

68 zł

Liczba ___

Liczba ___

TECHNIKI
ELEKTROMIGRACYJNE

ANALIZA
ŚLADOWA

80 zł

100 zł

Liczba ___

Liczba ___

Nazwa przedsiębiorstwa:__________________________
________________________________________
________________________________________
Imię i nazwisko:_______________________________
Ulica, nr domu:_______________________________
Kod pocztowy:______ Miejscowość: __________________
Nr telefonu / faksu:_____________________________
Proszę zaznaczyć tutaj ❑, jeśli chcą Państwo być informowani
o specjalnych ofertach, nowych książkach Wydawnictwa Malamut oraz
podać adres e-mail.
E-mail: ___________________________________
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z obsługą zamówienia
książek (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie danych osobowych,Dz. U. nr 133 poz. 883). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, iż mam prawo wglądu do swoich danych osobowych
oraz możliwość ich poprawiania.

Fakturę proszę wystawić na:
Proszę o wybranie sposobu wysyłki poprzez zaznaczenie właściwego pola:
Nazwa przedsiębiorstwa: _________________________

Wpłata na konto Wydawnictwa
Kurier
koszt wysyłki 1 książki

21,00 zł

koszt wysyłki 2 – 3 książek

21,00 zł

koszt wysyłki 4 – 8 książek

21,00 zł

❑
❑
❑

Poczta
12,90 zł

19,50 zł

❑
❑
❑
❑

Odbiór osobisty w siedzibie Wydawnictwa (prosimy o kontakt)

❑

Przesyłka kurierska na terenie Warszawy

17,50 zł
23,50 zł

________________________________________
________________________________________
NIP: _______________
Ulica, nr domu:_______________________________
Kod pocztowy:______ Miejscowość: __________________
Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez mojego podpisu.

Wartość zamówienia
Cena książek wraz z kosztami wysyłki ____________
Konto Wydawnictwa Malamut:
Bank PEKAO S.A. XV/O W-wa
nr konta 24 1240 2887 1111 0000 3389 0647

___________________
Data i podpis osoby zamawiającej

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Siedziba Wydawnictwa
ul. Królowej Marysieńki 9/6A, 02-954 Warszawa tel. 22 642 10 78, e-mail: malamut@malamut.pl
* Zamówienie proszę wysłać pocztą, e-mail-em lub faksem pod podany powyżej adres.

_______________
Pieczątka firmowa

