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Bażanty i inne kuraki

Nakład książki w wydaniu papierowym został
wyczerpany. Obecnie książka jest dostępna
tylko w wersji elektronicznej (plik PDF).
CO TO JEST plik PDF?
To plik komputerowy, w którym zapisana jest
cała treść książki, identyczna z wydaniem papierowym. Do otwarcia (wyświetlenia na ekranie)
potrzebna jest aplikacja Acrobat Reader. Jest
ona bezpłatna i z reguły już jest zainstalowana na
urządzeniu (komputer, tablet, smartfon, itp.) Jeśli
tak akurat nie jest to można go legalnie i bezpłatnie zainstalować np. ze strony producenta: www.
adobe.pl lub Twojego sklepu z aplikacjami.

Książka, poza rozdziałami dotyczącymi klasyfikacji
systematycznej rzędu kuraków, ich charakterystyki, wolier,
pielęgnacji i żywienia oraz lęgów i wychowu piskląt, jest
głównie przewodnikiem po gatunkach rzędu kuraki (obejmującego 282 gatunki). Znajdujące się w książce opisy
i kolorowe zdjęcia 70 gatunków bażantów, tragopanów,
pawi, wieloszponów, kiśćców, uszaków, kuropatw, itp.,
dotyczą gatunków spotykanych w hodowlach polskich i
zagranicznych.
Format: 12,5 x 19 cm, 192 strony, pełny kolor.
CENA: 24 zł

ZAMÓWIENIA
1. SPOSÓB PIERWSZY PRZEDPŁATA czyli PŁATNE Z GÓRY

1. Wypełnij dowód wpłaty (bankowy, pocztowy, wydrukowany z naszej strony internetowej, formularz przelewu na stronie bankowości internetowej swojego banku, itp.).
Oto dane do wypełnienia czyli niezbędne do złożenia dyspozycji przelewu:
- odbiorca przelewu: Wydawnictwo Fauna&Flora, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole,
- nr rachunku: 24 1300 0000 2076 8915 7020 0001,
- kwota 24 zł
- tytuł przelewu: Bażanty i inne kuraki CD
- swój adres do doręczenia /w przypadku zleceń przez bankowość internetową
wpisywane są automatycznie, ale jeśli adres do doręczenia jest inny niż właściciela konta, to można go wpisać w tytule przelewu obok tytułu książki).
4. Gdy pieniądze wpłyną na konto wydawnictwa wyślemy książkę listem poleconym w terminie do 7 dni od zaksięgowania pieniędzy. Przy odbiorze nie
ponosisz już żadnych dodatkowych opłat.

2. SPOSÓB DRUGI

ZALICZENIE POCZTOWE czyli PŁATNE PRZY ODBIORZE.
Wybierz książki, które chcesz kupić, a następnie złóż zamówienie:
1/ Telefonicznie 77/403-99-11 lub 606 930 559.
2/ Elektronicznie: redakcja@faunaflora.com.pl
Uwaga: w przypadku zamówień za pobraniem do ceny za książkę trzeba jeszcze doliczyć 12 zł (koszt pobrania), czyli łącznie przy odbiorze zapłacisz 36 zł.

3. WYSYŁKA PLIKU NA ADRES E_MAIL

Podaj swój adres przy tytule książki:
PRZYKŁAD: Bażanty i inne kuraki, e-mail: twój@adres
Dodatkowo można wysłać e-mail na adres: redakcja@faunaflora.com.pl z
informacją o zakupie.

W razie wszelkich pytań prosimy dzwonić: 77/403-99-11 lub 606 930 559.

