A Biologika Szabadegyetem kiadványai
Mennyiségi kedvezményt és a belföldi, külföldi
Postázási költségeket ismertető táblázat
A Biologika Szerv Atlaszhoz (könyv és dvd)

Magyarország területére történő postázás,
postai utánvét és előre utalás esetén, egységesen érvényes árak 2014. augusztus 18-tól:
DVD frissítés
2008-as haladóról
2014-es új kiadásra

DVD frissítés
2008-as alapról
2014-es új kiadásra

Szerv Atlasz DVD
2014-es kiadás
(teljesen új lemez)

update
(lemez csere) 5.000.+ postaköltség 2.000.összesen 7.000.-

update
(lemez csere) 15.000.+ postaköltség 2.000.összesen 17.000.-

(1 db új lemez) 20.000.+ postaköltség 2.000.összesen 22.000.-

(nyomtatott könyv) 20.000.+ postaköltség 2.000.összesen 22.000.-

(2 db új lemez) 40.000.+ postaköltség 2.000.összesen 42.000.-

(2 nyomtatott könyv) 40.000.+ postaköltség 4.000.összesen 44.000.-

(2 db könyv + 2 dvd) 70.000.a postaköltséget vállaljuk.

(3 db új lemez) 55.000.- (3 nyomtatott könyv) 55.000.a postaköltséget vállaljuk.
a postaköltséget vállaljuk.

(3 könyv + 3 dvd) 100.000.a postaköltséget vállaljuk.

-

-

-

-

Szerv Atlasz könyv
2014-es kiadás
(nyomtatott könyv)

Szerv Atlasz
könyv + DVD együtt
(Special Edition csomag)
(1 db könyv + 1 dvd) 35.000.+ postaköltség 2.000.összesen 37.000.-

Nagyobb mennyiség esetén érdeklődjön egyedi feltételeinkről!
A könyvek MPL utánvétes üzleti csomagként kerülnek feladásra, előre utalás esetén tértivevénnyel.
A DVD lemezeket ajánlott, elsőbbségi, tértivevényes levélküldeményként küldjük.
Magyarország területére történő postázás esetén 50.000.- Ft feletti rendelés esetén a teljes postaköltséget vállaljuk.
Az adminisztratív és postázási költségeket dőlt betűtípussal jelöltük.

Külföldi országok esetében kizárólag előre utalással lehet fizetni. Az árak 1 db termék rendelésére vonatkoznak,
az európai és az egyéb külföldi országok magasabb postázási költségének figyelembe vételével kerültek kiszámításra.
Érvényes árak 2014. augusztus 18-tól:

EGY KIADVÁNY
KÜLFÖLDRE
rendelése esetén,
előre utaláskor
fizetendő

DVD frissítés
2008-as haladóról
2014-es új kiadásra
(1 db)

Európán BELÜLI
postázás esetén
devizanem HUF

5.000.15.000.+ postaköltség 3.000.- + postaköltség 3.000.összesen 8.000.összesen 18.000.-

20.000.20.000.+ postaköltség 3.000.- + postaköltség 8.000.összesen 23.000.összesen 28.000.-

35.000.+ postaköltség 8.000.összesen 43.000.-

Európán KÍVÜLI
postázás esetén
devizanem HUF

5.000.15.000.+ postaköltség 3.500.- + postaköltség 3.500.összesen 8.500.összesen 18.500.-

20.000.20.000.+ postaköltség 3.500.- + postaköltség 9.000.összesen 23.500.összesen 29.000.-

35.000.+ postaköltség 9.000.összesen 44.000.-

DVD frissítés
2008-as alapról
2014-es új kiadásra
(1 db)

Szerv Atlasz DVD
2014-es kiadás
(teljesen új lemez)
(1 db)

Szerv Atlasz könyv
2014-es kiadás
(nyomtatott könyv)
(1 db)

Szerv Atlasz
könyv + DVD együtt
(Special Edition csomag)
(1 db)

A küldemények ajánlott, elsőbbségi levélpostai küldeményként kerülnek feladásra.
Nagyobb mennyiség rendelése esetén érdeklődjön az árakról és a postaköltségről a +36 (70) 23 44 555 telefonszámon,
munkanapokon 10:00-16:00-ig (CET) vagy írásban a megrendelem@biologika.hu e-mailcímen.
Figyelem! Ha a megrendelő rendelkezik EU közösségi adószámmal, azt szíveskedjen felénk ELŐRE jelezni!

Az utolsó frissítés dátuma: 2017.04.25.

