נבו הוצאה לאור בע"מ
9983000 mixixtv 43 c"z

nevo@nevo.co.il 02.9992088 'qwt ,02.9992099 'lh

אל :נבוֹ הוצאה לאור בע"מ ,ת"ד  ,43צפרירים 9983000

אני מזמין/נה בזאת מנוי לשנה ₪ 3,030 :כולל מע"מ לעמדה אחת ) + ₪ 2,590מע"מ(
 ₪ 1,024כולל מע"מ לכל עמדה נוספת ) + ₪ 875מע"מ( .מס' עמדות נוספות ______

או
אני מזמין/נה בזאת מנוי לשנתיים ₪ 5,792 :כולל מע"מ לעמדה אחת ) + ₪ 4,950מע"מ(
 ₪ 1,843כולל מע"מ לכל עמדה נוספת ) + ₪ 1,575מע"מ( .מס' עמדות נוספות ______
כרטיס אשראי )כל הכרטיסים מלבד אמריקן אקספרס ודיינרס(
בתוקף

/

שם בעל הכרטיס ____________ ת"ז _______________ שלוש ספרות בגב הכרטיס __ __ __
מספר עו"ד במשרד _______ מספר מתמחים ________
או ,מצורפת בזאת המחאה על סך _____________  ,₪לפקודת נבוֹ הוצאה לאור בע"מ
המחאה מס' ________________ חשבון __________________ בנק _________________ סניף __________

שם ____________________________________ ת"ד ____________ כתובת _______________________
יישוב ___________________ מיקוד _________ טל' __________________ פקס' _____________________
E-Mail

__________________________________________ @

_______________________________

שם משתמש )באנגלית( ______________________________ מס' עוסק מורשה
א .ידוע לי כי סיסמת הכניסה למאגר היא אישית ,ואינה ניתנת להעברה ,אלא בכפוף להסכמה בכתב של נבו הוצאה לאור בע"מ ,וכי כל פעילות
המתבצעת תחת סיסמת הכניסה שנקבעה לי היא באחריותי הבלעדית.
ב .המנוי הוא לכתובת משרד/סניף אחד .לכל סניף נוסף יש לרכוש מנוי בנפרד.
ג .סיסמת הכניסה מאפשרת שימוש באתר במשרד מסוים אחד בלבד .בקשה לגלוש באתר למשל בבית או במקומות מזדמנים אחרים נתונה
לשיקול דעת האתר .אנא פנו בנושא זה להנהלת האתר.
ד .אני מאשר/ת בזאת כי הצטרפותי לאתר נבו משמעותה קבלת כל הפרסומים המקצועים/המסחריים/אחרים לדואר האלקטרוני שלי.
ה .לנבו וגם למנוי שמורה הזכות לבטל את המנוי בכל עת וללא הסבר .יתרת התשלום תוחזר בהתאם.
ו .אני מצהיר בזאת כי כל הנתונים בטופס הרשמה זה נכונים.
ז .קראתי את תנאי השימוש המופיעים בדף הבית של האתר ,ואני מקבלם.
* מחירים אלו מיועדים למשרדים של עד ל 7-עו"ד ומתמחים .משרדים אחרים אנא פנו למח' מנויים  02-9992099לקבלת הצעת מחיר .נבו
שומרת את הזכות לשנות את מחירי האתר מעת לעת.

חתימה ___________________________________
תודה על הצטרפותך לאתר נבו
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