Ak je príloha rozhádzaná, kliknite na „Zobraziť“ potom na „Rozloženie pri tlači“
a máte správnu konštrukciu dokumentu!

Knihu PRIEVAL predpredajom čitateľovi priamo od vydavateľa!
Odosielateľ - meno, priezvisko, adresa, firma, sponzor, objednávateľ , predplatiteľ knihy PRIEVAL:

IČO :
DIČ pre DPH:
.
-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vybavuje:
Tel:
Fax:
mail:

Adresát – dodávateľ knihy:
Vydavateľstvo a tlačiareň Július Košík – OFSETKA
971 01 Prievidza, Snežienkova 52, P.O.Box 94
IČO:

33609942

IČ DIČ: SK 1020586325

peňažný ústav: UniCredit Bank , číslo účtu: 6759559018 / 1111
Vybavuje : Alena Gábrišová
Tel:/ fax:
046 / 452 2592, 542 0641, 0915 797 000,
mail: ofsetka@ofsetka.sk , www.ofsetka.sk

0910 945 509

OBJEDNÁVKA - n á v r a t k a
PRIEVAL

najnovšia kniha do literatúry faktu od autora Mariána Krčíka

344 strán napínavého čítania, plnofarebná publikácia na kvalitnom papieri so 190 unikátnymi fotografiami
o povodniach a prievaloch vody cez hrádze, priehrady , o prievaloch bahnín do baní a tunelov.

Objednávame si u Vášho vydavateľstva predplatením dodávku knihy
PRIEVAL v mesiaci november 2010:
........ kusov knihy PRIEVAL v tržnej cene á 16,98 € / kus + 2 € balné a poštovné (vrátane DPH) – spolu: ..................€
( balné do CZ = 8,- € , balné do USA a CANADY = 14,- € )
Súčasne Vám poukazujeme* - nepoukazujeme* v prospech vydania knihy náš sponzorský príspevok .....................€
Potvrdzujeme , že za objednané knihy a sponzoring v knihe Vám bola
dňa..........................z nášho účtu ............................................poukázaná na váš účet 6759559018 / 1111 finančná
čiastka:
..........................€, slovom : ...................................................................................................................................€
V ................................. dňa....................... Pečiatka a podpis:
Adresát sa zaväzuje do 7 dní po obdržaní tejto návratky a úhrady odoslať na adresu odosielateľa daňový doklad !
Prosíme kópiu vyplnenej návratky doručiť aj autorovi knihy, ktorý osobne garantuje a dohliadne
za OZ BENEDIKT na doručenie Vami objednaných kníh do 30. 11. 2010:
Marián Krčík, 97201 Bojnice, Hornoulická 37
fax na č. 046 - 540 25 75 , 0905 – 657 408 krcikm@mail.t-com.sk
* Nehodiace sa preškrknúť !

