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PRENUMERATA                           

�	1 egzemplarz – 27,00 PLN (w tym 8% VAT)
�	Prenumerata roczna w wersji papierowej 100 PLN (w tym 8% VAT); do podanej ceny zostanie doliczony koszt wysyłki  

czasopisma w wysokości 10 PLN (w tym VAT)
�	Prenumerata roczna w wersji cyfrowej 100 PLN (w tym VAT) 
�	Prenumerata roczna PLUS (prenumerata roczna w wersji papierowej + prenumerata roczna w wersji cyfrowej + dostęp 

do internetowego archiwum artykułów z wydań z lat 2004–2020 zamieszczonych na Portalu Informacji Technicznej 
www.sigma-not.pl): 150 PLN (w tym VAT)

 W przypadku zamówienia co najmniej trzech prenumerat w wersji papierowej lub cyfrowej dostęp do archiwum 
elektronicznego z lat 2004-2020 GRATIS

 RABAT: 10% – w przypadku prenumeraty ciągłej PLUS (po podpisaniu odpowiedniej umowy z Zakładem Kolportażu 
Wydawnictwa SIGMA-NOT)

  POJEDYNCZE ARTYKUŁY z archiwalnych wydań kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” można zamówić odpłatnie na 
stronie www.sigma-not.pl. Dostęp do publikacji z lat 2004–2009 jest bezpłatny

PRENUMERATĘ MOŻNA ZAMÓWIĆ:

Należność za prenumeratę należy wpłacać na konto:  PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

WARUNKI PRENUMERATY KWARTALNIKA 
 WOKÓŁ PŁYTEK CERAMICZNYCH na 2021 r.

za pośrednictwem redakcji „Wokół Płytek Ceramicznych”:
�	faksem: 22 826 20 27, 22 827 52 55;
�	e-mailem: wpc@sigma-not.pl;
� przez Internet: www.plytkiceramiczne.info.pl/prenumerata;

za pośrednictwem Zakładu Kolportażu Wydawnictwa  
SIGMA-NOT Sp. z o.o.
�	faksem: 22 891 13 74, 22 840 35 89, 22 840 59 49;
�	e-mailem: prenumerata@sigma-not.pl;
�	przez Internet: www.sigma-not.pl;
�		listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa  

SIGMA-NOT Sp. z o.o.; ul. Popiełuszki 21, 01-959 WarszawaPo otrzymaniu zamówienia wystawiamy fakturę VAT. 

Zamów prenumeratę dla uczniów szkół branżowych  
i techników budowlanych oraz studentów wyższych uczelni  

kształcących projektantów wnętrz,  
a na tej stronie zamieścimy wizytówkę firmy. 

Szczegóły na www.plytkiceramiczne.info.pl

Sponsorzy prenumeraty dla studentów wyższych uczelni,  
kształcących architektów i projektantów wnętrz

www.rako.eu

Ceramika Paradyż to polska, rodzinna firma.
Od 31 lat napędza wzornictwo, tworząc i dostarczając  

klientom na całym świecie innowacyjne produkty
o unikatowym designie i najwyższej jakości.

www.paradyz.com


