VELIKA NAROČNIŠKA AKCIJA!

Naročite se na
Novice Svet24
in prejmite
praktično darilo:
mobilni telefon

sobota, 10. 12. 2016 |

0,90 EUR | št. 287 | letnik

4

Recepti, kRižanke in
Ne spreglejte: okusna, a

poceni družinska kosila.

špoRt

mi nagradami. Športne
Zanimive uganke s privlačni

analize in navijaški utrip.

iZ sveta slavnih
ih
in Bogat

ekskluzivno

SL140
- Operacijski sistem
v slovenščini
- Velike tipke
- SOS gumb
- Svetilka
- SMS
- Alarm
V kompletu: telefon,
baterija, polnilec,
polnilna postaja,
navodila.
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Preprečujemo bolezni,
ozaveščamo in svetujemo.

Obstoječi naročniki prejmete mobilni telefon ob podaljšanju naročnine še za vsaj 6 mesecev
(znesek naročnine 105,00 EUR).

Izberite:
□ polletna naročnina (150 izvodov po 0,90 0,70 EUR/ izvod):

Za naročilo pokličite 080-4321 ali 01 5880 387
(vsak delavnik od 8. do 16. ure), ali pošljite izpolnjeno naročilnico
na naslov: Svet24, Naročniška služba, Brnčičeva 31,
1231 Ljubljana Črnuče, ali na narocnine@svet24.si
Z naročilom potrjujete, da se strinjate s pogoji naročniškega razmerja. Položnico za plačilo naročnine
vam bomo poslali po pošti, časopis pa vam bomo začeli pošiljati najpozneje v petih dneh po plačilu
položnice. Ob naročilu bomo potrebovali vašo davčno številko (za potrebe Zakona o dohodnini,
ki zahteva prijavo vrednosti nagrade). Darilo vam bomo poslali po plačilu naročnine. Naročilo na
časopis velja do vašega preklica. Če bi želeli prekiniti naročniško razmerje, je treba pisno ali po telefonu obvestiti naročniško službo. Stroške poštnine za darilo (3,10 eur) boste povanali ob prejemu
pošiljke. Darilo lahko prevzamete tudi osebno na sedežu podjetja Media24, Naročniška služba,
Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana-Črnuče. Darilo prejme prvih 50 naročnikov. Ponudba velja do 13. marca
2017 oziroma do razprodaje zalog.

□ celoletna naročnina (300 izvodov po 0,90 0,70 EUR/ izvod):

105,00 EUR
210,00 EUR

Ime in priimek:
Ulica in hišna številka:
Pošta št. in kraj:
Tel. št.:
E-naslov:
Davčna številka:
Podpis:
S podpisom potrjujem, da se strinjam s pogoji naročila. Splošni pogoji naročanja so objavljeni na www.media24.si

