
OFERTĂ SPECIALĂ
AbOnAmEnTE

15
-20%*

%
magazinMot  rClasic

Pasiune  istorie  Fascinație

REduCERE
*  Pentru membrii Retromobil Club 

România, reducere de 20%  
(se va trimite o copie după legitimația  
de membru vizată la zi)

completând talonul atașat, plătind doar 
99 lei pentru un an (6 ediții). Trimite 
dovada plății scanată sau fotocopiată pe 
adresa abonamente@motorclasic.ro cu 
datele de contact din talon. Vei primi în cel 

mai scurt timp confirmarea de primire a 
dovezii plății prin e-mail. Mai multe detalii 
despre abonamente și oferte speciale, la 
telefon: +40-371.007.329, +40-730.635.373 
(tarif normal, conform rețelei de telefonie).

Detalii De plată: 
AD Media Development srl; 
CUI RO34646333; 
IBAN RO59 RZBR 0000 0600 1777 6521 
Raiffeisen Bank

Te poți abona la revista 

• Nume ____________________________________________________
• Prenume ____________________________________________________
• Stradă ____________________________________________________
 • Nr.______ • Bl. ______ • Sc. ______ • Et. ______ • Ap.______
• Localitate ____________________________________________________
• Județ ____________________________________________________
• Cod poștal ______________________ • Telefon ______________________
•  e-mail ____________________________________________________
• Denumire firmă* ____________________________________________________
 • CIF:______________________ • CUI: ____________________
• Bancă ____________________________________________________
• Cont ____________________________________________________

*  Se pot obține oferte speciale foarte avantajoase pentru abonamente pentru persoane juridice în cazul în care se 
solicita mai multe exemplare pe aceeași adresă. Pentru detalii, trimiteți e-mail la abonamente@motorclasic.ro.

Pentru abonamente în străinătate, costul este de 45 euro pe an (6 ediții). Trimiteți talonul cu datele completate la abo-
namente@motorclasic.ro și efectuați plata în EURO în cont IBAN: RO65RZBR0000060017782718 Raiffeisen Bank.

ATENțIE: Dimensiunile revistei 
Motor Clasic Magazin sunt 22 x 23 cm. În 
cazul în care cutia poștală nu este suficient 
de încăpătoare sau dacă nu e sigură, îți 
recomandăm să oferi o adresă alternativă 
de primire a revistei. Altfel, nu putem garanta 
primirea în condiții optime a revistei.

❏  Da, sunt de acord să fiu informat prin telefon 
sau e-mail despre ofertele de abonamente 
Motor Clasic Magazin

20 lei 
din prețul de 

copertă

EC
OnOmISEșTI

Serviciul abonamente Motor Clasic Magazin:  telefon +40-371.007.329, +40-730.635.373;  
e-mail abonamente@motorclasic.ro

Intră pe www.motorclasic.ro  pentru a fI la curent cu ofertele de abonare

Pentru abonamente plătite cu mandat poștal sau ordin de plată este necesar să trimiteți talonul completat împreună cu copia dovezii plății la SC AD MEDIA DEVELOPMENT SRL, OP 83 
CP 63 sau prin e-mail la abonamente@motorclasic.ro. Plata se va efectua până pe data de 10 a lunii în curs, pentru ca livrarea abonamentului să înceapă de la data de 1 a lunii următoare.
 ❏  Prin completarea prezentului talon, sunt de acord ca SC AD Media Development srl să prelucreze datele mele cu caracter personal și să le dezvăluie terților conform legii nr. 677/2001.  

Îmi rezerv dreptul să mă opun acestei prelucrări și să solicit ștergerea datelor adresându-mă societății S.C. AD MEDIA DEVELOPMENT SRL printr-o cerere scrisă.

abonamentul va începe cu numărul______                  

Semnătură______________________

Talon  
pentru abonare

din prețul de copertă!

din prețul  
de copertă!


