A megrendelés kódszáma (a kiadó tölti ki)
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M E G R E N D E L Ő
Második kiadás
Jelen megrendelőlap aláírásával megrendelem a NAGY KÁLI KÖNYV című kiadványt az Itthon Van Otthon Szolgáltató
Nonprofit Kft.-től – mint a könyv kiadójától – az alábbiakban megadott adatokkal és feltételekkel.
A Nagy Káli Könyv ára bruttó 25 000 Ft/db.
A megrendelőt e-mailben vagy faxon kérjük megküldeni. A könyvről hasznos információkat találhat a
www.nagykalikonyv.hu oldalon.

AZ IGÉNYLŐ NEVE / CÉGNÉV

MEGRENDELT darabszám
db Megrendelt könyv(ek) ára (db x 25 000 Ft)
Kézbesítési díj ***(Ft/cím, csak abban az esetben, ha kéri a

Ft

4 0 0 0 Ft

kiszállítást)

Összesen fizetendő

Ft

SZÁMLÁZÁSI ADATOK
(minden esetben kérjük kitölteni)

A számlán szereplő név
Település

Irányítószám

Utca

Hsz.

Em.

Ajtó

KAPCSOLATTARTÓ – ÁTVEVŐ
(amennyiben kézbesítéssel rendelt)

Neve
E-mail
Vezetékes telefonszám vagy mobiltelefonszám,
amelyen elérhető az átvétel időpontjában
Az átvétel módja:

A fizetés
módja*

Körzetszám

Személyesen veszem át (nincs kézbesítési díj)

DHL futárszolgálattal

DHL futárnak fizetem a teljes
összeget (megrendelt könyv +

T e l e f o n s z á m

**Banki átutalással fizetek a teljes összeget a megrendelést
követő 8 napon belül. (a DHL futárnak nem kell már fizetni)

kézbesítési díj)

ÁTVÉTELI HELY
(ha kézbesítéssel rendelt)

Irányítószám

Település

Utca

Hsz.

Em.

Ajtó

FONTOS INFORMÁCIÓK!
A megrendelőlap visszaküldésével megrendelem(jük) a Nagy Káli 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.nagykalikonyv.hu oldalon
olvasható). A könyv és a megadott kézbesítési díj tartalmazza az áfa-t.
Ezen megrendeléssel igényelt könyvek átvehetők személyesen a kiadó raktárában is (1143 Bp., Hungária krt. 83. 3. em. 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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