Oferta de abonamente (Subscription Offer)

Denumirea
(Name)

Revista
Electrotehnică,
Electronică, Automatică
(EEA)

în România
Abroad
Variante de cumpărare Preț abonament anual Price/ four issues/year
(variant offers)
(5%TVA inclusă)
(5%VAT included)
pentru abonați
250,00 lei
€ 50.00
(for subscribers)
2018
pentru autori
200,00 lei
€ 40.00
(patru numere
(for authors)
/an)
pentru studenții autori
150,00 lei
€ 30.00
(for author-students)
anul /nr.
(year /issues)

În general, abonamentele se fac la fiecare început de an.
As a rule, subscriptions are done at the beginning of the year.
Vă oferim posibilitatea de a vă abona și în timpul anului 2018 primind We offer the opportunity to subscribe anytime during this year, and
toate numerele din acest an.
you receive all issues of this year.
În limita stocului și la prețuri promoționale, vă oferim:
- abonamente pentru oricare din anii 2014-2017,
- numere separate ale revistei din anii 1955-2013.

In function of the stock and at promotional prices, you have the
opportunity for:
- annual subscriptions of the issues printed from 2014 to 2017,
- separate EEA issues printed from 1955-2013.

Livrarea se va face, după ce banii au intrat în:
- contul pentru persoane fizice și societăți comerciale deschis la:
PATRIA Bank SA (sucursala Tineretului);
Adresa poștală: șos. Olteniței, nr. 162; bloc 3, parter;
041307 București, România
Cont IBAN: RO92 CARP 0452 P006 5844 RO01 – Lei
RO49 CARP 0452 P006 5844 EU01 – EUR
RO09 CARP 0452 P006 5844 US01 – USD

Delivery is done soon after your money is already in our account:
- bank account for physical and legal persons:
PATRIA Bank SA (branch Tineretului);
postal address: șos. Olteniței, nr. 162; bloc 3, parter;
041307 București, România
IBAN: RO92 CARP 0452 P006 5844 RO01 – Lei
RO49 CARP 0452 P006 5844 EU01 – EUR
RO09 CARP 0452 P006 5844 US01 – USD

- contul deschis numai pentru instituțiile bugetare:
Trezoreria Operativă a Municipiului București
Cont: RO50 TREZ 7005 069X XX00 4018

- bank account only for Romanian public institutions:
Trezoreria Operativă a Municipiului București
Cont: RO50 TREZ 7005 069X XX00 4018

Pentru orice întârziere cauzată de procesul de tipărire, editura își cere For any delay, caused by the printing process, the Publishing House
scuze anticipat.
offer apologies.
Programul editurii pentru vânzări:
luni-joi: 9.00-15.00
vineri: 9.00-12.00.

For sales, the Publishing House is open:
Monday-Thursday: 9.00-15.00
Friday: 9,00-12.00

Pentru informații suplimentare, va rugăm sa vă adresați redacției For further information, please contact our editorial office:
noastre:
Editura ELECTRA
Publishing House ELECTRA
Splaiul Unirii, nr. 313, 030138 București
Splaiul Unirii, nr. 313, 030138 București, România
Telefon: 021 589 34 82
Telephone: +4021 589 34 82
Mobil: +40749 070 395
Mobile: +40749 070 395
e-mail: eea-journal@icpe.ro // editura.electra@icpe.ro
e-mail: eea-journal@icpe.ro // editura.electra@icpe.ro

