Talon pentru abonament
AMFITEATRU ECONOMIC 2019
1. Informații utile:

Prețul pentru 2019:

44 lei / număr revistă
176 lei abonament 2019 (include patru numere; nr. 50, 51, 52/2019 și nr. special 13/2019)
Prețul include TVA.
Plata va fi efectuată pentru:
ASE - Academia de Studii Economice din București
CUI: RO27904430
Adresa: Piața Romană Nr. 6, București, Sector 1, cod poștal 010374, România
IBAN: RO69 TREZ 7015 0220 1X01 5122
BANCA: TREZORERIA SECTOR 1, BUCUREȘTI
ATENȚIE: băncile percep comisioane suplimentare pentru tranzacțiile financiare! Asigurați-vă că suma totală pe care ați transferat-o în ASE corespunde
exact cu suma datorată pentru comanda dvs.! Mulțumesc!
2. Suma transferată în contul ASE (lei): …………… pentru  Nr. 50/2019 x …..…...

Bifați cu x varianta pentru
care optați.

pentru  Nr. 51/2019 x …….....
pentru  Nr. 52/2019 x …….....
pentru  Nr. Special 13/2019 x …….....

Specificați numărul de
exemplare solicitate pentru
varianta aleasă.

pentru  abonament 2019 (include patru numere; nr. 50, 51, 52/2019 și nr. special 13/2019)

3. Vă rugăm să solicitați Băncii să adauge la detaliile de plată: numele dumneavoastră, dacă abonamentul este făcut pentru dvs. sau pentru o instituție

(menționați numele instituției), ce reprezintă plata: un abonament pentru (numele revistei) sau nr. revistă ............ x .............. (cantitate/nr. exemplare), pentru
Editura ASE.
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4. Vă rugăm să bifați cu X: Abonament pentru persoană fizică.  / Abonament pentru persoană juridică. 

5. Date pentru facturare (vă rugăm să le scrieți cu majuscule):
Date facturare pentru persoană fizică

Date facturare pentru persoană juridică

Nume ……………………………………………………………...................................................

Nume ……………………………………………..…………………………………………………………..

Prenume ………………………….………………………………….………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

CNP ……………………………………………………………………………………………………………….
Adresa ……………………………………………………………………………………………………………

J ……………………………………………………………………………………………………………………..
CUI/CIF ………………………………………………………………………………………………………….
Sediul …………………………………………………………………………………………….……………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

Cont ……………………………………………………………………………………………………………….
Banca ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

6. Date pentru livrare (Vă rugăm să scrieți cu majuscule):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Date de contact pentru corespondență:
Date de contact pentru corespondență: …………………………………………………………………………………………………… E-mail: ……………………………………….…… tel.: ………………………………..

8. Data: …………………………………………..
Nume, Prenume: ……………………………………………..
Semnatura:
9. Vă rugăm să completați acest formular, să îl scanați și să îl trimiteți împreună cu DOVADA DE PLATA la următoarea adresă de e-mail: editura@ase.ro
Mulțumesc!
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