
Warunki prenumeraty

Wp³aty na prenumeratê przyjmowane s¹ co kwarta³. Cena prenumeraty krajowej wynosi: na 2007 r. — 20 z³.

Cena prenumeraty ze zleceniem dostawy za granicê jest powiêkszona o rzeczywisty koszt wysy³ki.

Prenumerata krajowa: przez „RUCH” S.A. — wp³aty na prenumeratê przyjmuj¹ jednostki kolporta¿owe

„RUCH” S.A. w³aœciwe dla miejsca zamieszkania.

Prenumerata op³acana w z³otówkach ze zleceniem wysy³ki za granicê: informacji o warunkach prenumeraty

i sposobie zamawiania udziela „RUCH” S.A. Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy, 01–248 Warszawa, ul. Jana

Kazimierza 31/33, tel. +4822 532–87–31 — prenumerata p³atna w walucie obcej; tel. +4822 532–88–16,

532–87–34, 532–88–19 — prenumerata p³atna w PLN; infolinia 0–800–120–029,

Wp³aty w PLN na konto w banku PEKAO S.A. IV O/Warszawa, No. 68124010531111000004430494

lub w kasie Oddzia³u.

Dokonuj¹c wp³aty za prenumeratê w Banku czy te¿ w Urzêdzie Pocztowym nale¿y podaæ: nazwê naszej firmy,

nazwê banku, numer konta, czytelny pe³ny adres odbiorcy za granic¹, okres prenumeraty, rodzaj wysy³ki (p–t¹

priorytetow¹ czy ekonomiczn¹) oraz zamawiany tytu³.

Warunkiem rozpoczêcia wysy³ki prenumeraty, jest dokonanie wp³aty na nasze konto.

Prenumerata op³acana w dewizach przez odbiorcê z zagranicy: przelewem na nasze konto w banku SWIFT

banku: PKOPPLPWWA4

w USD PEKAO S.A. IV O/W–wa IBAN PL54124010531787000004430508

w EUR PEKAO S.A. IV O/W–wa IBAN PL46124010531978000004430511

po dokonaniu przelewu prosimy o przes³anie kserokopii polecenia przelewu z podaniem adresu i tytu³u pod

nr faxu +4822 532–87–31.

Op³aty za prenumeratê mo¿na dokonaæ równie¿ czekiem wystawiony na firmê „RUCH SA OKDP”

i przes³anym razem z zamówieniem, listem poleconym na nasz adres jw.

Informujemy, ¿e klienci p³ac¹cy z zagranicy mog¹ te¿ dokonaæ wp³aty na prenumeratê kartami kredytowymi

VISA i MASTERCARD w internecie http://www.ruch.pol.pl

Dostawa odbywa siê poczt¹ zwyk³¹ w ramach op³aconej prenumeraty, z wyj¹tkiem zlecenia dostawy poczt¹

lotnicz¹, której koszt w pe³ni pokrywa zleceniodawca.

Terminy przyjmowania wp³at na prenumeratê krajow¹ i zagraniczn¹:

do 5 XII — na I kw. r. nastêpnego

do 5 III — na II kw. r. bie¿¹cego

do 5 VI — na III kw. r. bie¿¹cego

do 5 IX — na IV kw. r. bie¿¹cego

Bie¿¹ce numery oraz wszystkie dostêpne od 1999 r. mo¿na równie¿ kupiæ lub zamówiæ w Wydawnictwie DiG:

01–524 Warszawa, al. Wojska Polskiego 4

tel./fax (+48 22) 839 08 38

e–mail: dig@dig.com.pl; http://www.dig.com.pl

BZ WBK SA 35 O/Warszawa 70109028510000000100226138

Na terenie kraju wp³at mo¿na dokonywaæ tak¿e w oddzia³ach terenowych firmy KOLPORTER S.A.,

w³aœciwych dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora.

Szczegó³owe informacje — bezp³atna infolinia 0 801 205 555

lub na stronie internetowej http://www.kolporter–spolka–akcyjna.com.pl/prenumerata.asp.

Subscription orders for all the magazines published in Poland available through the local press distributors

or directly through the Foreign Trade Enterprise.
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