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Tájékoztató a 2017-es gyűjteményes kötet megrendeléséről
Kedves Olvasóink!
Amikor év elején az ismét kéthavonta megjelenő lapunkhoz előfizetőket kerestünk, sokan jelezték, hogy inkább az évkönyvet választják. Azóta
többen is érdeklődtek, hogy milyen tartalommal és formában jelenik meg
év végén a kiadvány. Az alábbiakban a felmerült kérdésekre válaszolunk, és
egy megrendelőszelvényt is közzé teszünk, mivel a decemberben megjelenő
kiadvány kereskedelmi forgalomba nem kerül.
2014 előtt 9 éven keresztül kéthavonta jelent meg a lap. Akkor minden
év végén, az adott évben megjelent 6 lapszámot könyv formában összekötve,
gyűjteményes kötetként is megjelentettük. Sokan kedvelték ezt a formát, részben a lap kézbesítésével kapcsolatos gondok, részben ajándékozási megfontolások, vagy egyéb kényelmi szempontok miatt. A lényeg, hogy a megjelent
gyűjteményes kötetek tartalma teljes egészében megegyezett az adott évben
kiadott 6 lapszám tartalmával. Így lesz ez most, 2017 decemberében is.
2014 és 2016 között ezzel szemben három évkönyvet adtunk ki, ame-

lyek decemberi megjelenésükkor teljesen új írásokat tartalmaztak. Nem is
történhetett volna másképpen, mivel kéthavonta nem jelent meg ezekben
az években a magazin.
Amire tehát a mellékelt megrendelő szelvénnyel elő tudnak most fizetni, az kizárólag az év során megjelenő lapokból összekötött 2017-es gyűjteményes kötet! A kiadványból mindössze 600 példány készül el, és kizárólag
kiadónktól rendelhető meg.
Mivel a kéthavonta megjelenő lapunk előfizetői is előre fizették ki a
hat lapszám árát az év elején, úgy tartjuk méltányosnak, ha a gyűjteményes
kötetet megrendelők most félidőben szintén kifizetik az árát, az elküldött
számla alapján. A gyűjteményes kötethez a már kinyomott és a nyomdában
félretett ívekért kiadónk is fizetett.
A korlátozott példányszám miatt időben küldje el megrendelését, ha
biztosan hozzá szeretne jutni a kiadványhoz decemberben. A megrendeléseket a beérkezés sorrendjében fogjuk teljesíteni.

Megrendelő a VKT 2017-es gyűjteményes kötetéhez
☐ Megrendelem a Várak, kastélyok, templomok magazin 2017-es gyűjteményes kötetét, 3200,- Ft-os áron, .........példányban
☐ Megrendelem a Várak, kastélyok, templomok magazin 2017-es gyűjteményes kötetét és a 2005–2016 közötti évfolyamok és évkönyvek teljes anyagát
tartalmazó számítógépes DVD-t együtt 6200,- Ft-os áron.........példányban
Csomagonként (max. 30 kg-ig) egységesen 800,- Ft-os szállítási költséget számítunk fel. 15 ezer Ft feletti rendelés esetén a szállítás ingyenes.
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