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DANE DO FAKTURY  ADRES KORESPONDENCYJNY DO FAKTURY PRO FORMA 

ID KOŁA  
 

ADRES DO 
KORESPONDENCJI: 

 

NAZWA 
KOŁA 

 

ULICA: 
 

KOD 
POCZTOWY: 

  W 2018 ROKU WSZYTSKIE KOŁA NA PODSTWIE PRZESŁANYCH  
LIST OTRZYMAJĄ FAKTURY PRO FORMA DO ZAPLATY. 

 
PŁATNOŚCI PROSZĘ DOKONYWAĆ NA PODSTWIE OTRZYMANEJ  

FAKTURY PRO FORMA DLA KOŁA. 
 

PROSZĘ NIE DOKONYWAC WPŁAT BEZ FAKTURY ! 
– UWAGA ZMIENIŁ SIĘ NUMER KONAT BANKOWEGO –  

NA FAKTURZE BĘDZIE PODANY JUŻ NOWY TJ. 
56 1600 1462 1833 4014 0000 0001 

POCZTA:   

NIP: 

 

OSOBA KONTAKTOWA W SPRAWIE PRENUMERATY 

Imię i nazwisko  Numer telefonu  Funkcja 
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