ÚJ PTK. MEGRENDELŐLAP
A PTK. MÓDOSÍTÁSAIVAL, KAPCSOLÓDÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEIVEL

ÚJ PTK. MEGRENDELŐLAP

Megrendelem:

A PTK. MÓDOSÍTÁSAIVAL, KAPCSOLÓDÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEIVEL

AZ ÚJ PTK. KOMMENTÁRT HAT KÖTETBEN, DÍSZDOBOZBAN Harmadik, átdolgozott, bővített kiadás
Megrendelem:
……….. példányban, 25 000 Ft-os áron (áfával);
AZ ÚJ PTK. KOMMENTÁRT HAT KÖTETBEN, DÍSZDOBOZBAN Második, átdolgozott, bővített kiadás
AZ ÚJ PTK. KOMMENTÁRT KAPCSOS SZERKEZETŰ KIADVÁNYKÉNT* Negyedik kiadás
……….. példányban, 25 000 Ft-os áron (áfával);
……….. példányban 23 000 Ft-os áron (áfával);
AZ ÚJ PTK. KOMMENTÁRT KAPCSOS SZERKEZETŰ KIADVÁNYKÉNT* Negyedik kiadás
A POLGÁRI JOG I/VI. (Bevezető és záró rendelkezések, Az ember mint jogalany, Öröklési jog)
……….. példányban
23 000
Ft-oskiadás
áron (áfával);
Harmadik,
átdolgozott,
bővített
című kiadványt
………..
példányban
3200
Ft-os áron
(áfával);
A
POLGÁRI
JOG I/VI.
(Bevezető
és záró
rendelkezések, Az ember mint jogalany, Öröklési jog)
Második, átdolgozott, bővített kiadás című kiadványt
A POLGÁRI JOG II/VI. (A jogi személy) Harmadik, átdolgozott, bővített kiadás című kiadványt
……….. példányban 3200 Ft-os áron (áfával);
……….. példányban 8000 Ft-os áron (áfával);
A POLGÁRI JOG II/VI. (A jogi személy) Második, átdolgozott, bővített kiadás című kiadványt
A POLGÁRI JOG III/VI. (Családjog) Harmadik, átdolgozott, bővített kiadás című kiadványt
……….. példányban 8000 Ft-os áron (áfával);
……….. példányban 5400 Ft-os áron (áfával);
A POLGÁRI JOG III/VI. (Családjog) Második, átdolgozott, bővített kiadás című kiadványt
A POLGÁRI JOG IV/VI. (Dologi jog) Harmadik, átdolgozott, bővített kiadás című kiadványt
……….. példányban 5400 Ft-os áron (áfával);
……….. példányban 3200 Ft-os áron (áfával);
A POLGÁRI JOG IV/VI. (Dologi jog) Második, átdolgozott, bővített kiadás című kiadványt
A POLGÁRI JOG V/VI. (Kötelmi jog Első és Második Rész) Harmadik, átdolgozott, bővített kiadás
………..
példányban 3200 Ft-os áron (áfával);
című kiadványt
………..
példányban
4400(Kötelmi
Ft-os áron
A
POLGÁRI
JOG V/VI.
jog(áfával);
Első és Második Rész) Második, átdolgozott, bővített kiadás
című kiadványt
A POLGÁRI JOG VI/VI. (Kötelmi jog Harmadik, Negyedik, Ötödik és Hatodik Rész)
……….. példányban
4400
Ft-os áron
(áfával);
Harmadik,
átdolgozott,
bővített
kiadás
című kiadványt
………..
példányban
5800 (Kötelmi
Ft-os áronjog
(áfával);
A
POLGÁRI
JOG VI/VI.
Harmadik, Negyedik, Ötödik és Hatodik Rész)
Második, átdolgozott, bővített kiadás című kiadványt
A PTK. FORDÍTÓKULCS ODA SSZA Második, hatályosított utánnyomást
……….. példányban 5800 Ft-os áron (áfával);
……….. példányban 6990 Ft-os áron (áfával).
A PTK. FORDÍTÓKULCS ODA SSZA Második, hatályosított utánnyomást

A megrendelt könyveket:
futárszolgálattal ( átutalással, összesen 1300 Ft vagy
………..
példányban
69902500
Ft-os
postai
utánvétellel,
összesen
Ft áron (áfával).

utánvétellel, összesen 2010 Ft)

A
megrendelt
könyveket:
futárszolgálattal ( átutalással, összesen 1300 Ft vagy utánvétellel, összesen 2010 Ft)
Név:
..............................................................................................................................................................................................
Az 50%-os JogTudor program kedvezményt csak a weboldalra belépve, a vásárlási folyamaton végighaladva tudja igénybe venni!
postai utánvétellel, összesen 2500 Ft
Számlázási név: ..............................................................................................................................................................................
Név: ..............................................................................................................................................................................................
Számlázási cím: .............................................................................................................................................................................
Számlázási név: ..............................................................................................................................................................................
Szállítási cím:.................................................................................................................................................................................
Számlázási cím: .............................................................................................................................................................................
Ügyintéző neve:...........................................................................................Telefonszáma: ............................................................
Szállítási cím:.................................................................................................................................................................................
E-mail cím:..................................................................................................Törzsvásárlói kártya száma:................ ........................
Ügyintéző neve:...........................................................................................Telefonszáma: ............................................................

A megrendelésőlap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy kiadónk a megadott személyes adatokat kezelje. Írásbeli nyilatkozatában kérheti az adatkezelés megszüntetését, az adatok törlését vagy

a kezelt adatok
módosítását. Az adatkezelés célja a jelen megrendelés teljesítése, illetve tájékoztatás a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó
szolgáltatásairól.
Az adatokat........................
harmadik félnek nem
E-mail
cím:..................................................................................................Törzsvásárlói
kártya
száma:................
továbbítjuk. A feltüntetett árak a postaköltséget nem tartalmazzák!

A KAPCSOS
MEGRENDELÉSÉHEZ:
A*TÁJÉKOZTATÓ
megrendelésőlap kitöltésével
ÖnSZERKEZETŰ
hozzájárul, hogyKIADVÁNY
kiadónk a megadott
személyes adatokat kezelje. Írásbeli nyilatkozatában kérheti az adatkezelés megszüntetését, az adatok törlését vagy
Tájékoztatjuk
Önt, hogyAz
a kapcsos
szerkezetű
megrendelésével
Ön jogosulttá
és részesévé
válikésaKönyvkiadó
hatályosító szolgáltatásunknak
is. A
kötet folyamatos
a kezelt
adatok módosítását.
adatkezelés
célja akiadványunk
jelen megrendelés
teljesítése, egyidejűleg,
illetve tájékoztatás
a HVG-ORAC
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adatokat
harmadikhatályosságáfélnek nem
nak
fenntartását
a
Kiadó
–
a
gyakorlati
tapasztalatokra
és
jogszabályi
változásokra
tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megkültovábbítjuk. A feltüntetett árak a postaköltséget nem tartalmazzák!
désre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok idei ára: 38 Ft/oldal.
*TÁJÉKOZTATÓ
A KAPCSOS
SZERKEZETŰ
MEGRENDELÉSÉHEZ:
Amennyiben ezen
szolgáltatásunkra
nem tartKIADVÁNY
igényt, kérjük
ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email, fax vagy postai levél útján
Tájékoztatjuk
Önt, hogyfelé
a kapcsos
szíveskedjen Kiadónk
jelezni.szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának
fenntartásáttovábbá,
a Kiadó –hogy
a gyakorlati
tapasztalatokra
és jogszabályi
tekintettel
– a változásokat
feldolgozó
pótlapoknem
kiadásával
kívánja abiztosítani,
amelyek
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amennyiben
a jogszabályváltozás
olyváltozásokra
mértékű, hogy
a hatályosítás
a pótlapok
kiküldésével
biztosítható,
Kiadó nem
kötelesmindaddig
további pótlapok
désre
kerülnek
az Ön
részére, amíg
írásban,
kifejezetten
ezzelmegszünteti.
ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok idei ára: 38 Ft/oldal.
küldésére.
Ebben
az esetben
a Kiadó
a pótlapok
küldését
Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email, fax vagy postai levél útján
szíveskedjen
Kiadónk
felé jelezni.
fenntartja magának
a jogot
arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.
Tájékoztatjuk
továbbá,adhogy
amennyiben
a jogszabályváltozás
oly mértékű,
hogy
a hatályosítás
a pótlapok
A Kiadó tájékoztatást
a honlapján
azokról
a kapcsos kiadványokról,
amelyek
esetében
a pótlapok
küldésétkiküldésével
beszüntette. nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok
küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.

Megrendelését a következő módon juttathatja el kiadónkhoz:

fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.
A Kiadó tájékoztatást ad a honlapján azokról a kapcsos kiadványokról, amelyek esetében a pótlapok küldését beszüntette.

Faxon:
Faxon:

Postai úton:

E-mailben:
Megrendelését
a következő módonInterneten:
juttathatja el kiadónkhoz:

Postai úton:

E-mailben:

Interneten:

