ELŐMEGRENDELÉS
Jelen megrendelőlap aláírásával megrendelem a NAGY PÉCS KÖNYV című kiadványt az Itthon Van Otthon Nonprofit Kft.-től – mint a
könyv kiadójától – az alábbiakban megadott adatokkal és feltételekkel.
A Nagy Pécs könyv ára bruttó 22 000 Ft/db, előrendeléssel

bruttó 19 900 Ft/db*.

A megrendelőt e-mailben vagy faxon kérjük megküldeni. A könyvről hasznos információkat találhat a www.ivon.hu oldalon. A könyvet
elsődlegesen a kiadótól való megrendeléssel lehet megvásárolni, de kapható lesz korlátozott számban az Írók Boltjában is (1061 Budapest,
Andrássy út 45.). Az előrendelésen kívüli igényeket a beérkezés sorrendjében tudjuk teljesíteni.
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Irányítószám

Körzetsz.

T e l e f o n s z á m
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FONTOS INFORMÁCIÓK!
A megrendelőlap visszaküldésével megrendelem(jük) a Nagy Pécs könyvet, amelynek az itt leírtak szerint fizethetem(jük) meg a vételárat. A
megrendelő aláírásával tudomásul veszem(ük) és elfogadom(juk) az általános szerződési feltételeket (www.ivon.hu oldalon olvasható).
* Előrendelhető a Nagy Pécs könyv című kiadványunk bruttó 19 900 Ft összegért! Az előrendelés a könyv(ek) árának kifizetésével válik
érvényessé. Bankszámlaszám: OTP Bank 11707024-20488316.
Az előrendelés előnyei: garantáltan hozzájut a könyvhöz • bruttó 2100 Ft árkedvezmény illeti • 2000 Ft engedményes házhoz
szállítással küldjük el a könyvet.
** Az egyszerű megrendeléssel (az előrendelési előnyök nélkül) igényelt könyvek átvehetők személyesen a kiadó raktárában
(1143 Bp., Hungária krt. 83. H–P 10–14 óra között), vagy kérésre házhoz szállítjuk Önnek. A megrendelt könyv(ek)et a DHL Express
Magyarország Kft. kézbesítési futárszolgálatával küldjük a megadott címre a megjelölt személynek átadva. Az átvevő elérhetőségét
(telefonszámát) minden esetben meg kell adni, hogy a küldemény érkezésekor a kapcsolatot – esetleges akadályoztatás esetén – fel lehessen
venni az átvevővel. A sikertelen kézbesítést a DHL a következő napon megismételi. A DHL futárszolgálattal történő kézbesítés díja bruttó
4000 Ft/cím, Amennyiben kézbesítéssel kéri a könyvet, úgy a megrendelt könyv(ek) árát és a kézbesítési díjat egyben kell megfizetni,
amelyet a megrendelőlapon kérjük megjelölni a fizetés módja* rovatban. A futárszolgálatnál lehetséges a bankkártyás fizetés. Banki
átutalás OTP Bank 11707024-20488316, vagy személyes átvétel esetén készpénzben.
Kérjük, hogy minden mezőt nyomtatott nagybetűvel vagy géppel töltsön ki!
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