
ZAMÓWIENIE PRENUMERATY   
NA ROK 2022

Wybieram: 
(proszę zakreślić)

ZWYKŁA
ULGOWA

(dla indywidualnych członków
PZITB, PIIB i studentów)

ROCZNA      259,20 zł*      181,44 zł*

ELEKTRONICZNA      125,40 zł*

1. Imię i nazwisko/nazwa firmy
                                                                                  
2. Nr telefonu kontaktowego               

3. NIP

4. Adres wysyłkowy 

5. Okres prenumeraty

6. Liczba prenumerat                   Opłata w kwocie                     zł, została przekazana w dniu
 

Prenumeratorzy otrzymają zamówione egzemplarze po dokonaniu wpłaty na konto:

PZITB ZARZĄD GŁÓWNY WYDAWNICTWO „PRZEGLĄD BUDOWLANY”
ul. Świętokrzyska 14 A, 00-050 Warszawa

Bank Millennium SA 90 11602202 0000000055156488

Upoważniamy Państwa do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.    

       Podpis

mies i Ęczn ik  polsk iego  zw iĄzku  inŻyn ierÓw i  techn ikÓw budownictwa 93 lata

Zamówienia można
składać osobiście, pocztą,

telefonicznie lub e-mailem

* Ceny zawierają 5% VAT.
PZITB ZARZĄD GŁÓWNY

WYDAWNICTWO „PRZEGLĄD BUDOWLANY”
ul. Świętokrzyska 14 A, 00-050 Warszawa

NIP: 526-025-10-84
tel./faks: (22) 826-67-00

www.przegladbudowlany.pl
e-mail: reklama@przegladbudowlany.pl

Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres do korespondencji) są przetwarzane przez PZITB ZG Wydawnictwo Przegląd Budowlany w celach 
związanych z przesyłaniem miesięcznika „Przegląd Budowlany” w ramach zamówionej  prenumeraty. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Informujemy, iż 
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PZITB ZG Wydawnictwo Przegląd Budowlany , z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14 A , e-mail: biuro@przegladbudowlany.pl, 
tel. 22 826 67 00. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie.



„Przegląd Budowlany” to rzetelna, aktualna  
i profesjonalna informacja z dziedziny budownictwa.

Nasi odbiorcy: inżynierowie i naukowcy związani z branżą budowlaną,
inwestorzy, wykonawcy, architekci,  firmy budowlane
i deweloperskie, producenci materiałów budowlanych
i wykończeniowych, urzędy administracji państwowej
i samorządowej.

„Przegląd Budowlany” zawiera opracowania i przeglądy nowych
technologii, specjalistyczne artykuły z zakresu najnowszych rozwiązań
i badań w budownictwie ogólnym, informacje o nowych produktach,
materiałach budowlanych i technologiach.

Redakcja:
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 A,
pok. 234, tel./faks (22) 826 67 00,
reklama@przegladbudowlany.pl
biuro@przegladbudowlany.pl
www.przegladbudowlany.pl

93 lata
mies i Ęczn ik  polsk iego  zw iĄzku  inŻyn ierÓw i  techn ikÓw budownictwa


