
 

Talon de abonare la Jurnalul Naţional  
 

Completaţi talonul de mai jos şi expediaţi-l împreună cu copia de plată a abonamentului (OP sau MP) pe adresa : OP 18, CP 
88, sector 1, Bucureşti, prin fax la 021-20-87-508 sau scanat pe e-mail la adresa abonamente@jurnalul.ro 
Abonamentele se pot contracta la toate oficiile poştale, firmele specializate, direct la sediul Jurnalului Naţional (Şoseaua 
Bucuresti-Ploiesti, nr. 15, et 3-4, sector 1, Bucuresti, Cod Postal: 013682) sau prin ordin de plată/mandat poştal pentru S.C. 
INTACT PUBLISHING SRL în contul RO 48BRDE450SV24562414500, deschis la BRD SMCC. 
 
Doresc să mă abonez la Jurnalul Naţional începând cu luna .............. 2013 
pe perioada (bifaţi căsuţa corespunzătoare): 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENŢIE! Ofertă limitată: preţurile de mai sus sunt valabile numai pentru abonamentele contractate în lunile octombrie şi 
noiembrie 2013 . Pentru abonamentele plătite până la data de 20 a lunii, livrarea ziarului se va face începând cu prima zi a 
lunii imediat urmatoare. 
 
Am plătit către SC INTACT PUBLISHING SRL în contul RO 48BRDE450SV24562414500, deschis la BRD SMCC. 
 

Mandat poştal nr.  ..................... 
Ordin de plată nr.  ..................... 
din data de ......-..........-................. (ex: ZZ-LL-AAAA)   

suma de ................. , reprezentând un număr de ..............  abonamente din categoriile bifate mai sus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SC. INTACT PUBLISHING SRL este operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu numărul 21800. Operatorul SC. INTACT PUBLISHING SRL se 
obligă să respecte drepturile conferite de Legea 667/2001. Datele prelucrate vor intra în baza de date de abonamente a Jurnalului Naţional. La cererea explicită 
sau scrisă adresată opertorului (Jurnalul Naţional, OP 18, CP 88, sector 1, Bucureşti, prin fax la 021-20-87-508) acesta se obligă să actulizeze, ştergă sau să 
informeze despre datele personale prelucrate. Conform legii 377/2001  aveţi dreptul de informare, acces, intervenţie şi opoziţie asupra datelor dumneavoastră cu 
caracter personal. 

Nume .................................................................  Prenume ....................................  
Numele firmei* ...................................  cod fiscal ......................   
*dacă abonamentul este pentru persoane juridice 
 

Doresc să primesc abonamentul la adresa: 
Numele firmei**:...................................................................................................................... 
Strada ..................................................... nr ......, bloc..............., scara........, etaj ......, apartament........, 
Localitatea ......................, Judet/ Sector ................ cod poştal*** ................... 
 

Pot fi contactat la adresa de mail ..................................................., telefon .........................................,  fax 
.................................. 
 

Semnătura ................................ 
 

** Se completează dacă doriţi să primiţi abonamentul la serviciu. Completaţi detalii referitoare la adresă (tronson, cameră, 
interfon etc.) 
*** Este obligatorie completarea codului poştal. 
 

Perioada Preţ abonament 
1 lună  30 lei     
3 luni   85 lei     
6 luni  162 lei     
12 luni  306 lei     


