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prenumerata

Paliwa
Płynne

2019

Profesjonalne pismo dla branży paliwowej!

Profesjonalne pismo dla branży paliwowej!

Zamów
prenumeratę

Zamów!

cena 1 egz.
poza prenumeratą

cena 3 egz.

1 egz. (prenumerata

17 zł
34,90 45
zł zł

plus 23% VAT

5 kolejnych egz.

kwartalna)

plus 23% VAT

149,50 zł

+ obowiązująca stawka
VAT
15 zł/egz

+ obowiązująca stawka VAT

ZAMAWIAM

ZAMAWIAM

Zamawiam ........... prenumerat(ę) miesięcznika „Paliwa Płynne”
w liczbie ........ egz. miesięcznie, od nr. ........... /..........
do nr. ............ / ..........
rok
rok
wydanie:
od wydania:

Wypełnij i wyslij!

firma

osoba zamawiająca

adres

Warunkiem realizacji zamówienia
jest dokonanie przedpłaty na konto
NIP
Polskiej Izby Paliw Płynnych, nr: 67 1090 1043 0000 0000 0503 3072

kod pocztowy

miasto

telefon /fax

adres e-mail

strona WWW

firma

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
(zaznacz):

STACJA
PALIW
osoba zamawiająca
STACJA AUTOGAZU
HURTOWNIA/BAZA PALIW
DOSTAWCA URZĄDZEŃ
DOSTAWCA
USŁUG
adres
MYJNIA
SKLEP
BAR
WARSZTAT
kod pocztowy
HOTEL/MOTEL
INNE .........................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku RODO w celach marketingowych oraz statystycznych przez Polską Izbę Paliw
Płynnych z siedzibą w Warszawie (00-195), ul. Słomińskiego 19, lok. 521, nr KRS 0000120987. Oświadczam, że zdaję sobie sprawę, że wyrażanie
zgody jest dobrowolne, zaś sama zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Polskiej Izby Paliw Płynnych informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną jak również na użycie przez Polską Izbę Paliw Płynnych urządzeń końcowych oraz automatycznych
systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne dla celów marketingu bezpośredniego.
Oświadczam, że zdaję sobie sprawę, że wyrażanie zgody jest dobrowolne, zaś sama zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną na adres mailowy: ...................................................................................................................

miasto

KontaKt: Katarzyna Tomczak
telefon/fax
(22) 637
50 77 wew. 117,
fax (22) 637 50 77 wew. 115
e-mail: prenumerata@paliwa.pl

Wydawca Polska Izba
Paliw Płynnych
strona
WWW
ul. Z.
Słomińskiego
19 lok. 521,
00-195 Warszawa.
tel./fax: 22 637 50 77,
ZAKRES
DZIAŁALNOŚCI
e-mail: izba@paliwa.pl

(zaznacz):

NIP

adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych
oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10data,
majapodpis
2018 roku
w celach marketingowych oraz statystycznych przez Polpieczątka
osobyRODO
upoważnionej
ską Izbę Paliw Płynnych z siedzibą w Warszawie (00-195), ul. Słomińskiego 19, lok. 521, nr KRS 0000120987. Oświadczam, że zdaję sobie
sprawę, że wyrażanie zgody jest dobrowolne, zaś sama zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.

STACJA PALIW
Wypełnij wyślij emailem: prenumerata@paliwa.pl
STACJA AUTOGAZU
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Polskiej Izby Paliw Płynnych informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
HURTOWNIA/BAZA PALIW
o świadczeniu usług drogą elektroniczną jak również na użycie przez Polską Izbę Paliw Płynnych urządzeń końcowych oraz automaDOSTAWCA URZĄDZEŃ
tycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne dla celów marketingu
DOSTAWCA USŁUG
bezpośredniego. Oświadczam, że zdaję sobie sprawę, że wyrażanie zgody jest dobrowolne, zaś sama zgoda może zostać wycofana
MYJNIA
w dowolnym momencie.
SKLEP
Zamawiający oświadcza, że w stosunku do PIPP nie występują powiazania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT oraz,
BAR
że nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu. art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT lub art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT. PowiązaWARSZTAT
nia, o których mowa oznaczają jeden z poniższych związków: 1) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co
HOTEL/MOTEL
najmniej jeden inny podmiot, lub 2) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: a) ten sam inny podmiot lub b) małżonek, krewny
INNE
lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub 3) spółkę
niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub 4) podatnika i jego zagraniczny zakład

Kontakt:
Katarzyna Tomczak
(22) 637 50 77 wew. 117,
e-mail: prenumerata@paliwa.pl
Wydawca: Polska Izba Paliw Płynnych
ul. Z. Słomińskiego 19 lok. 521,
00-195 Warszawa
tel./fax: 22 637 50 77,
e-mail: izba@paliwa.pl

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną na adres mailowy:

pieczątka

data, podpis osoby upoważnionej

Wypełnij i wyślij emailem: prenumerata@paliwa.pl

