
 

 

Zamówienie  

Zamów tak jak lubisz: 

e-mail: biuro@systemszkolenia.pl 

faks:  12 413 61 97 

Centrum Promocji i Szkolenia 
System S.C.

ul. Kielecka 2 lok.38
 31-526 Kraków

www.systemszkolenia.pl
tel.: 12 413 81 82

faks: 12 413 61 97

tytuł  ilo ść egz. cena 1 egz. warto ść 

Podró że słu żbowe i oddelegowanie. 
Rozliczanie oraz aspekty podatkowo 

składkowe  
Anna Witkowska - Dziadosz, stron 262 

 58,00 zł  

Płace od A do Z w 201 3  
Monika Cieślak, Aldona Salamon, stron 598  147,00 zł  

Koszty przesyłki * 12,30 

  Razem:   
  
* przy zamówieniu książek o łącznej wartości 160,00 zł lub więcej przesyłka jest bezpłatna. 
 

Zamawiający: 
  

firma  
 
 
 

adres 
 
 
 

NIP  
 

tel.  
 

faks  
 

imię i nazwisko osoby zamawiającej 
 
 

e-mail 

 
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 10 dni na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 
marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 
(Dz. U. Nr 22, poz. 271). 
 
Zamówione publikacje zostaną przesłane na podany adres w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania środków na rachunku 
bankowym Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c., na podstawie wystawionej faktury PROFORMA. Płatności proszę 
dokonać na numer  konta :PKO BP S.A. III O/Kraków  35 1020 2906 0000 1802 0094 6954 
 
Wyrażam zgodę na: 
[   ] przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych wyłącznie przez Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM 
S.C.  z siedzibą w Krakowie przy ul. Kieleckiej 2 lok.38. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 ze zm.), znam swoje prawo dostępu do moich danych, ich poprawiania oraz prawo cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie w celach marketingowych.  
[   ] otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM S.C.  na podany adres 
e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
 
 

 
data i czytelny podpis 


