PREJMITE BREZPLAČNI IZVOD
na s

voj nasl
o

Prijava na brezplačno revijo Svet mehatronike:

Založnik: AX ELEKTRONIKA d.o.o., Špruha 33, 1236 Trzin

01 549 14 00

www.svet-me.si

revija@svet-me.si

Fizične osebe
Brezplačno revijo pošljemo naročniku na dom za minimalne poštne stroške 5€ na leto (vsebuje 4 številke). Prijava
je možna preko spleta, e-pošte ali telefona. Vsak naročnik na dom prejme položnico in brezplačni izvod.
Paket 1: 1 revija, PTT strošek 5,00 € / leto. (4 x letno prejmete 1 izvod vsake nove številke)
ddv je vštet v ceno
označite kvadrat z X,,
kateri paket naročate

Naročam revijo Svet mehatronike na naslov:
Ime in priimek:

Tel. ali e-pošta:

Ulica:
Pošta:

Opombe:

Pravne osebe
Brezplačno revijo pošljemo naročniku na dom za minimalne poštne stroške 5€ na leto (vsebuje 4 številke). Prijava
je možna preko spleta, e-pošte ali telefona. Vsak naročnik prejme položnico in brezplačni izvod.
Za večja podjetja in skupine (več enakih revij skupaj) so poštni stroški cenejši.
označite kvadrat z X,,
kateri paket naročate

Paket 1: 1 revija, PTT strošek 5,00 € / leto. (4 x letno prejmete 1 izvod vsake nove številke)
Paket 2: 2 enaki reviji, PTT strošek 7,00 € / leto. (4 x letno prejmete 2 izvoda vsake nove številke)
Paket 3: 5 enakih revij, PTT strošek 9,00 € / leto. (4 x letno prejmete 5 izvodov vsake nove številke)
ddv je vštet v ceno

Naroč:am re:vijo Svet mehatronike na naslov:
Ime podjetja:
Kontaktna oseba:

Tel. ali e-pošta:

Naslov:
Davčna št.:

Opombe:

Točka revije

Točka revije pomeni trgovino, kjer prejmeš revijo brezplačno.
Točke revije bodo objavljene na naši spletni strani.

Postani
osta Točka revije
Postani

www.svet-me.si

Sporoči Točko revije
Sporoči

Točke revije v SLO
Ajdovščina
Bistrica ob Dravi
Celje
Domžale
Dutovlje
Grosuplje

Idrija
Jesenice
Kamnik
Koper
Kranj
Lesce
Limbuš
Ljubljana
Logatec

Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Poljčane
Portorož
Ptuj
Ravne na Koroškem
Selca

Slovenj
Gradec
Škofja Loka
Tišina
Trbovlje
Trzin
Velenje

v

