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ELŐFIZETÉS
Tisztelettel kérjük Olvasóinkat, hogy legkésőbb 2020. február
végéig újítsák meg előfizetésüket. A lap ára a költségek emelkedése
miatt változik, az éves előfizetés 2.000,- Ft lesz, illetve annak, aki
postán kéri, a postaköltséggel együtt 3.500,- Ft.
A befizetés lehetőség szerint banki átutalással a lapot terjesztő
KISZE Bt. számlájára (számlaszám: 10918001-0000005709540006), vagy az Unicredit Bank bármely fiókjában a fenti számlára történő pénztári befizetéssel történjék. Rózsaszín belföldi postautalvánnyal is lehet, ekkor a KISZE Bt. a címzett, és a bankszámlaszámot kell feltüntetni. Mindhárom esetben kérjük közölni az
előfizető nevét, címét, és azt, hogy „Érted vagyok”-előfizetés. – A
terjesztéssel kapcsolatos bármilyen ügyben Gromon András főszerkesztőtől lehet tájékoztatást kérni.
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kA befizetés lehetőleg banki átutalással a lapot
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thelyére. – A „Közlemény” rovatnak mindhárom esetben tartalmaznia kell az előfizető
nevét és címét, valamint az „ÉV”-jelzést és a
példányszámot. – A terjesztéssel kapcsolatos
bármilyen ügyben Gromon András főszerkesztőtől lehet tájékoztatást kérni.
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