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!
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Jeśli jeszcze nie prenumerujesz ŚR, spróbuj za darmo! My damy Ci bezpłatną prenumeratę próbną od października 2010 do grudnia 2010, Ty udokumentuj swoje zainteresowanie ŚR wpłatą kwoty 88,20 zł na kolejne 9 numerów (styczeń 2011 – wrzesień 2011). Będzie to coś w rodzaju zwrotnej kaucji. Jeśli nie
uda nam się przekonać Cię do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.12.2010 r. – otrzymasz zwrot całej swojej wpłaty.
bezpłatna prenumerata próbna
prenumerata 9-miesięczna
od października 2010 r. do grudnia 2010 r.
od stycznia 2011 r. do września 2011 r.
3 x 0,00 zł = 0,00 zł

9 x 9,80 zł = 88,20 zł

Jeśli już prenumerujesz ŚR, nie zapomnij przedłużyć prenumeraty! Rozpoczynając drugi rok nieprzerwanej prenumeraty ŚR nabywasz prawa do zniżki.

W przypadku prenumeraty rocznej jest to zniżka w wysokości ceny 2 numerów. Rozpoczęcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do zniżki o wartości 3 numerów, zaś po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz możliwość zaprenumerowania ŚR w cenie obniżonej o wartość 4 numerów. Jeszcze więcej zyskasz, decydując
się na prenumeratę 2-letnią - nie musisz mieć żadnego stażu Prenumeratora, by otrzymać ją w cenie obniżonej o wartość aż 8 numerów! Więcej - po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej równy jest wartości 10 numerów, a po 5 latach zniżka osiąga wartość 12 numerów, tj. 50%!

rocznej
2-letniej

ceny prenumeraty (cena bez zniżek - 107,80 za rok)
okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty
rok
2 lata
3 lata lub 4 lata
5 i więcej lat
98,00 zł (2 numery gratis)
88,20 zł (3 numery gratis)
78,40 zł (4 numery gratis)
156,80 zł (8 numerów gratis)
137,20 zł (10 numerów gratis)
117,60 zł (12 numerów gratis)

PAMIĘTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *):

 otrzymują gratis równoległą prenumeratę e-wydań (patrz str. 10)
 mają bezpłatny dostęp do specjalnego serwisu ŚR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostałych Czytelników – dostęp za mikropłatnościami SMS-ami

www.swiatradio.com.pl/archiwum)
 mogą otrzymywać co miesiąc bezpłatny numer archiwalny ŚR! (zamawiając dowolne z dostępnych jeszcze wydań sprzed stycznia 2010 r. – otrzymasz je wraz

z prenumeratą; zamówienie możesz złożyć mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl)
 zostają członkami Klubu AVT i otrzymują wiele przywilejów oraz rabatów
*) nie dotyczy prenumerat zamówionych u pośredników (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezpłatnych prenumerat próbnych.

CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelników nie prenumerujących wersji papierowej; zawierają 22% VAT)
6 wydań: 6 x 6,80 zł = 40,80 zł
12 wydań: 12 x 6,20 = 74,40 zł
24 wydania: 24 x 5,60 = 134,40 zł

Cz³onkom Polskiego Zwi¹zku Krótkofalowców oferujemy 12-miesiêczn¹ prenumeratê
ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 70 z³

Prenumeratê zamawiamy:

Najprościej

dokonuj¹c wp³aty

Najłatwiej

wype³niaj¹c formularz w Internecie
(na stronie www.swiatradio.com.pl)
– tu mo¿na zap³aciæ kart¹,

Najwygodniej

wysy³aj¹c na numer 0663 889 884 SMS-a o treœci PREN
– oddzwonimy i przyjmiemy zamówienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy),
przesy³aj¹c (faksem lub poczt¹) wype³niony formularz ze strony 29 tego numeru ŒR,
zamawiaj¹c za pomoc¹ telefonu, e-maila, faksu lub listu.
Dzia³ Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa,
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl

