
Formulář k     objednání Edice tolerančních přihlášek
ý označte prosím svou volbu zřetelně křížkem, do rámečku vyznačte počet objednaných kusů

K objednání je nyní za zvýhodněnou cenu druhé opravené a doplnění vydání svazku:
země Čechy, kraj 5   Litoměřice (2. vydání, plus přehledná orientační mapa formátu A3)
(Svazek pokrývá území těchto dnešních okresů: Děčínsko, záp. Českolipsko, Ústecko, Teplicko, sev. Litoměřicko,
vých. Mostecko a z malé části i Lounsko. Hlavní centra přihlášených jsou na Roudnicku a Úštěcku.)

Mám zájem o elektronickou verzi edice na CD–ROM (obsahuje všechny uvedené kraje),
závazně objednávám        kus/-y/-ů à 30 Kč (plus poštovné a balné paušálně 60 Kč1).
(Upozorňujeme, že elektronická verze dokumentů je také volně ke stažení na http://veritas.evangnet.cz)

Mám zájem o tištěnou verzi edice „země Čechy, kraj 5 Litoměřice“ – 29 stran A42),
závazně objednávám        kus/-y/-ů à 80 Kč (plus poštovné a balné paušálně 60 Kč1).

Dále je ještě možné získat dotisky svazků:
 země Čechy, kraj 8   Beroun (2. vydání, plus přehledná orientační mapa),
(Svazek pokrývá území těchto dnešních okresů: Berounsko, již.  Praha západ, sev. a záp. Benešovsko, vých.
Příbramsko. Hlavní centra přihlášených jsou na Karlštejnsku a Konopišťsku.)

Mám zájem o tištěnou verzi edice „země Čechy, kraj 8 Beroun“ – 141 stran A42),
závazně objednávám        kus/-y/-ů à 270 Kč (plus poštovné a balné paušálně 60 Kč1).

 země Čechy,   Města pražská (2. vydání, plus 2 přehledné orientačních mapy),
Mám zájem o tištěnou verzi edice „země Čechy, Města pražská“ – 28 stran A42),

závazně objednávám        kus/-y/-ů à 100 Kč (plus poštovné a balné paušálně 60 Kč1).
 země Čechy, kraj 4   Mladá Boleslav (1. vydání; plus 2 přehledné orientační mapy)
Mám zájem o tištěnou verzi edice „země Čechy, kraj 4 Mladá Boleslav“ – 91 stran A42),

závazně objednávám        kus/-y/-ů à 200 Kč (plus poštovné a balné paušálně 60 Kč1).
 země Čechy, kraj 14   Tábor (2. vydání; plus přehledná orientační mapa)
Mám zájem o tištěnou verzi edice „země Čechy, kraj 11 Tábor“ – 29 stran A42),

závazně objednávám        kus/-y/-ů à 100 Kč (plus poštovné a balné paušálně 60 Kč1).
 země Čechy, kraj 15   Hradec Králové (1. vydání; plus přehledná orientační mapa)
Mám zájem o tištěnou verzi edice „země Čechy, kraj 15 Hradec Králové“ – 88 stran A42),

závazně objednávám        kus/-y/-ů à 200 Kč (plus poštovné a balné paušálně 60 Kč1).

Na mou adresu mi v budoucnu zašlete informace o každém dalším novém svazku této edice.

Zajímám se výhradně jen o svazek/-ky:

 země Čechy, kraj 1 Rakovník

 země Čechy, kraj 6 Čáslav

 země Čechy, kraj 11 Chrudim

 země Čechy, kraj 10 Kouřim

 země Čechy, kraj 16 Nový Bydžov

 země Morava, kraj I Brno

 země Morava, kraj II Jihlava

 země Morava, kraj III Znojmo

 země Morava, kraj IV Uherské Hradiště

 země Morava, kraj V Olomouc

 země Morava, kraj VI Přerov

Jméno a příjmení:
Ulice, číslo domu:
PSČ, obec/pošta:

Telefon: Mobilní telefon:
Email: Podpis:

"

Objednávku  zašlete  na  tuto  adresu:  VERITAS,  historická  společnost,  Kpt.  Jaroše  1109/26,
289 22 Lysá nad Labem; případně na emailovou adresu veritas@evangnet.cz

K zásilce edice, kterou dostanete doporučeně přímo do své poštovní schránky, bude přiložena faktura.
Tu prosím obratem uhraďte na náš účet.

Za objednávku děkujeme. Mgr. Miroslav Soukup, jednatel VERITAS

1) …poštovné a balné se vztahuje na celou objednávku; při zasílání do zahraničí je poštovné a balné min. 300 Kč!
2) …v praktické drátěné kroužkové vazbě, oboustranný tisk, vložena mapová příloha formátu A3


