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Przy zamówieniu zbiorowym nie obowiązuje oferta specjalna. Prosimy o wpisywanie cen detalicznych.

TYTUŁ LICZBA EGZ. CENA

SUMA :

Jeżeli liczba zamówionych egzemplarzy jednego tytułu przekracza liczbę 7 egz, to mają Państwo prawo 
do skorzystania z oferty gratisów dla nauczycieli. Należy pobrać odpowiedni formularz z naszej strony, 
wypełnić i przesłać nam razem z zamówieniem:

- listownie na adres: Edgard, ul. Belgijska 11, 02 - 511 Warszawa
- faksem pod nr 22 853 11 38 w. 205
- e-mailem na adres sklep@edgard.com.pl

Koszty zamówienia (proszę zaznaczyć jaką opcje Państwo wybierają):

  Wartość zamówienie przekracza 200 zł - koszty wysyłki kurierem pokrywa wydawnictwo
  Wartość zamówienia nie przekracza 200 zł - pokrywam koszty przesyłki kurierem - 15 zł



EDGARD, ul. Belgijska 11, 02-511 Warszawa
+48 22 847 51 23, +48 22 853 11 38, +48 601 33 18 50
edgard@edgard.pl, www.jezykiobce.pl 

Płatność tylko jako przedpłata!
Prosimy o przelew odpowiedniej kwoty na nr konta firmy Edgard: 88 1140 2004 0000 3202 3975 0283. 
W tytule przelewu prosimy o wpisanie: Oferta dla szkół oraz o podanie swojego imienia i nazwiska.

Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami.

Dane nauczyciela:

Imię i nazwisko:  

Adres:  

Tel. i e-mail:  

Uczę języka (-ów):  

Adres dostawy (jeśli różni się od podanego powyżej):

Nazwa szkoły lub Imię i nazwisko:  

Adres:  

Telefon:  

Dane do wystawienia faktury (jeśli identyczne jak dane nauczyciela, to proszę tylko uzupełnić NIP):

Nazwa szkoły, instytucji:  

Adres:  

Telefon:   NIP:  

Wyrażam zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez wydawnictwo Edgard w celach marketingowych i handlowych oraz  
na otrzymywanie korespondencji pocztą i drogą elektroniczną. Wydawnictwo Edgard zobowiązuje się do nieudostępniania tych 
danych osobom trzecim.

czytelny podpis data pieczątka szkoły  
(konieczna do realizacji zamówienia)


