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Opłata za prenumeratę czasopisma „Żyw ienie Człow ieka i Metabolizm”
(6 numerów ) w ynosi w 2011 r. 157,50 PLN (cena z VAT). Koszt
prenumeraty w 2012 r. nie ulegnie zmianie.
Uprzejmie informujemy, że przyjmujemy zamów ienia na prenumeratę
czasopisma „Żyw ienie Człow ieka i Metabolizm” w yłącznie w postaci
nadesłanej na adres Instytutu (z dopiskiem – „W ydaw nictw a”)
kserokopii w płaty w w . kw oty na konto IŻŻ.
Opłaty za prenumeratę dw umiesięcznika należy dokonyw ać na konto
Instytutu Żyw ności i Żyw ienia:
Bank PEKAO S.A. VII O/W arszaw a
nr 46124011091111000005156858
Reklamacje przyjmow ane są wyłącznie pod nr telefonu: (0-22) 55-09673.
Dodatkow ych informacji można zasięgnąć pod numerami telefonów :
22 55-09-671, 22 55-09-673.
Dodatkow y kontakt:
fax: 22 842-11-03
e-mail: izz.biblioteka@izz.w aw .pl
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