Instrukcja do formularza
Jeśli chcesz zamówić zestaw (dyplom+ulotka) wybierz dyplom i wpisz zamawianą
liczbę w niebieskiej kolumnie. Następnie w tej samej kolumnie wybierz ulotkę,
którą chcesz otrzymać razem z dyplomami (przy ulotkach widnieje słowo gratis). Np.
zamawiam 200 dyplomów nr 2 (dyplom klasyczny dla uczniów 7-8 lat) i dobieram 100
ulotek nr 9 (Lubię lato! Najfajniej na dworze! - GRATIS) oraz 100 ulotek nr 10 (Woda,
góry, las - GRATIS). 200 dyplomůw + 200 ulotek

WYPOCZYNEK BEZ RYZYKA!

Jeśli chcesz zamówić tylko ulotki, wpisz przy wybranej pozycji w czerwonej kolumnie wybraną ilość.
Możesz również zamówić super zestaw (dyplom+ulotka) i dobrać na sztuki większą ilość ulotek.
Nazwa materiału
(zamów w pakiecie lub na sztuki)

Zamawiam na sztuki
(dyplomy lub ulotki)

Cena brutto
za sztukę

Zamawiam
w zestawie
(dyplom+ulotka)

Cena brutto
za zestaw

1. Dyplom klasyczny nr 1 – dla przedszkoli

2,50 PLN

2,50 PLN

2. Dyplom klasyczny nr 2 – dla uczniów w wieku 7-8 lat

2,50 PLN

2,50 PLN

3. Dyplom klasyczny nr 3 – dla uczniów w wieku 9-12 lat

2,50 PLN

2,50 PLN

4. Dyplom klasyczny nr 4 – dla uczniów w wieku 13-15 lat

2,50 PLN

2,50 PLN

5. Dyplom oryginalny nr 1 – dla przedszkoli

2,50 PLN

2,50 PLN

6. Dyplom oryginalny nr 2 – dla uczniów w wieku 7-8 lat

2,50 PLN

2,50 PLN

7. Dyplom oryginalny nr 3 – dla uczniów w wieku 9-12 lat

2,50 PLN

2,50 PLN

8. Dyplom oryginalny nr 4 – dla uczniów w wieku 13-15 lat

2,50 PLN

2,50 PLN

9. Ulotka „Lubię lato! Najfajniej na dworze!” – dla dzieci w wieku 5-7 lat

1,07 PLN

GRATIS

10. Ulotka „Woda, góry, las!” – dla uczniów w wieku 9-12 lat

1,07 PLN

GRATIS

11. Ulotka „Wakacyjny relaks! Lato bez ryzyka!” – dla uczniów w wieku 13-15 lat

1,07 PLN

GRATIS

RAZEM (kwota brutto)

Zamawiający: ..................................................................................................................................................................................................................
Kwota zamawianych materiałów: ……………………................................… + 20 PLN brutto (koszt przesyłki) (Przesyłka gratis od 492 zł)
Fakturę wystawić na (Nabywca, odbiorca):

Wysyłka materiałów:

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

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

Osoba do kontaktu:........................................................................................................................................................................................................
Numer telefonu (do kontaktu i dla kuriera): .........................................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany na formularzu adres e-mail materiałów reklamowych, dotyczących produktów firmy
SPiDR w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2013 poz. 1422).

Zamówienie prześlij faksem, mailem lub pocztą

Lub zamów w sklepie internetowym: www.ulotkiprofilaktyczne.pl
Faks: 61 855 33 83 E-mail: ulotkiprofilaktyczne@gmail.com
PocztA: SPiDR, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań
Osoba do kontaktu: Tomasz Bednarek kom.: 501 187 460 Tel.: 61 855 33 81
WYDAWCA:

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań. SPiDR zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
XXI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000150767, REGON 639838688, NIP 782-21-84-952

