Miesięcznik „Materiały Budowlane"
PRENUMERATA na 2023 r.
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BUDUJ WIEDZĘ ORAZ
PODNOŚ KWALIFIKACJE
ZAWODOWE
Z MIESIĘCZNIKIEM
MATERIAŁY BUDOWLANE!

100 punktów MEiN

76lat

ODMIEŃ
SWOJE
PODDASZE

100 punktów MEiN

PREFABRYKACJA
BETONOWA I BETON
KOMÓRKOWY
W BUDOWNICTWIE
VII KONFERENCJA
SPB 2022
11 – 12.X.2022 R.
HOTEL NARVIL
SEROCK

OKNA DACHOWE
NA WYMIANĘ

to będzie nasz dom
www.konferencja.s-p-b.pl
Więcej na str. 2 ÷ 42

PRENUMERATA ROCZNA

12 wydań od numeru

Wersja papierowa (12 wydań)

...................................................... .........

Wersja cyfrowa (12 wydań)

Wpisz liczbę prenumerat

300 zf l l
300 zł

Wersja PLUS

wersja papierowa (12 wydań)+ wersja cyfrowa (12 wydań)
+ internetowe archiwum z lat 2004-2022

................................................................

456 zf 2 l

1)
do ceny prenumeraty rocznej w wersji papierowej zostanie doliczona jednorazowa oplata za wysyłkę czasopisma w wysokości 36 zł; 2) w przypadku prenumeraty ciągłej, tzn. bez corocznego
ponawiania zamówienia na prenumeratę (wymagane jest podpisanie umowy z Zakładem Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.) obowiązuje rabat 10%.
Podane ceny zawierają podatek VAT. Zamówienie prenumeraty jest realizowane po uregulowaniu przez zamawiającego faktury wystawionej przez Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.

Dane do faktury
Nazwa firmy, instytucji lub imię i nazwisko zamawiającego (osoby fizycznej)*
Kod pocztowy, miejscowość*

Ulica, nr domu/mieszkania*

NIP

Adres do wysyłki (wypełnij, jeśli jest inny niż dane do faktury)
Odbiorca (imię i nazwisko, nazwa firmy lub instytucji)*
Kod pocztowy, miejscowość*

Ulica, nr domu/mieszkania*

Dane składającego zamówienie
Imię i nazwisko*

Telefon oraz e-mail*

* pole wymagane do prawidłowego złożenia zamówienia

□ Wyrażam zgodę na otrzymanie faktury za prenumeratę w formie elektronicznej; e-mail:
D

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o. (w szczególności miesięcznika „Materiały
Budowlane") oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@sigma-not.pl; 3) Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania ofert handlowych na podstawie art. 10. ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody; 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych; 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 7) podanie danych osobowych jest
dobrowolne.

Zamów również prenumeratę kwartalnika
WOKÓŁ PlYTEK CERAMICZNYCH
szczegóły na odwrocie
DATA I PODPIS

Formularz zamówienia dostępny również online: www.materialybudowlane.info.pl
WYPEŁNIONE ZAMÓWIENIE PROSIMY ODESŁAĆ:
faksem

(22) 826 20 27
(22) 827 52 55

lub

e-mailem

materbud@sigma-not.pl

pocztą

lub

Redakcja „Materiały Budowlane"
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00-050 Warszawa
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