
INFOCONS
revistă independentă de educare şi informare
protecţia consumatorilor - protecţia mediului - contrafaceri

 TALON DE COMANDĂ 
persoană 
fizică

persoană 
juridică

 numele şi prenumele sau denumirea (pentru persoanele juridice) 

cod fiscal / cnp

contul bancar

localitatea

persoană de contact

Judeţ / sector telefon fix

telefon fix

mobil

mobil

fax

fax

adresa sediului social (str, nr, Bl, sc, ap, cod poştal)

 adresă de corespondenţă completă (str, nr, Bl, sc, ap, cod poştal) 

Banca

 Înregistrare în registrul comerţului / registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 

ATENŢIE!
necompletarea, completarea incorectă sau incompletă a talonului de aBonament poate Împiedica transmiterea revistei prin poştă către 
dvs., ca aBonat. În Baza talonului de comandă vă va fi emisă şi trimisă  factura fiscală la adresa indicată de dvs. În talon la ruBrica ”adresa de 
corespondenţă completă”.

plata se va efectua după emiterea facturii fiscale în contul s.c. promovarea Bunurilor şi serviciilor s.r.l. , al cărei unic asociat este a.n.p.c.p.p.s. românia,
c.u.i.  ro16335533, cont iBan  ro66 rzBr 0000 0600 0479 9347 deschis la raiffeisen BanK smB sau in contul de trezorerie ro37 trez 1315 069X XX01 0236 
deschis la trezoreria Brasov şi ataşez copia ordinului de plată.

completând acest formular sunt de acord ca datele mele să fie prelucrate şi să intre în baza de date a a.n.p.c.p.p.s. românia o9atitudine! şi să primesc materiale
informative.

abonamentul poate fi revocat după trecerea perioadei contractate (6, 12 luni). livrarea revistelor va începe după ce se va face dovada plăţii abonamentului.

cheltuielile poştale vor fi suportate de abonat suplimentar faţă de abonament, la tarifele practicate de c.n. poşta română s.a. pentru expedierile cu confirmare de primire.

 aş dori să primesc revista începând cu: luna

anul

Z AL AZ AL A
data comenzii semnatura / stampila

Valoarea abonamentului inclusiv T.V.A.
6    luNI  -  72 leI
12 luNI  -  144 leI

Perioada abonamentului  Număr de abonamente 

6 luni 12 luni

2009 2010 2011
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