I-NET S.C. Olsztyn
PIIG www.geodezja.net
PIIG www.geomatyka.net

Zamówienie

Wpis do Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego
www.geodezja.net

 nowy

 aktualizacja 1

Nazwa firmy
Adres firmowy
Adres korespondencyjny
Telefon / faks
Telefon kom.
Adres e-mail

2

PROMOCJA
Adres WWW (0 zł)
Opcje płatne w wyszukiwarce PIIG’u
Nazwa firmy w j. ang.
(10 zł netto)
Dod. telefon (10 zł)
Dod. telefon kom. (10 zł)
Dod. faks (10 zł)
Dod. e-mail (10 zł)
3

Słowa lub wyraŜenia
kluczowe do
wyszukiwania (5 zł / słowo
lub wyraŜenie)
Opcje płatne w katalogu PIIG’u
Nazwa firmy w j. ang.
(10 zł netto)
Opis firmy do 10 słów
(25 zł)
PROMOCJA
Adres WWW (0 zł)
Dod. telefon (10 zł)
Dod. telefon kom. (10 zł)
Dod. faks (10 zł)
Dod. e-mail (10 zł)
1

prosimy zaznaczyć symbol 
adres e-mail jest niezbędny, by wpis został zamieszczony
3
wyraŜenie to np. „Systemy Informacji Przestrzennej”, „usługi geodezyjne” itp.
2

Zamówienia moŜna składać w pakietach – proszę zaznaczyć, jeśli są Państwo
zainteresowani rozliczeniem powyŜszych wpisów wg specyfikacji pakietu:



PAKIET I
Cena: 160 zł netto
Składają się na niego:
•
•
•
•

wpis do katalogu i wyszukiwarki PIIG zawierający adres WWW, opis do 7 słów oraz 10 słów kluczowych
banner na głównej stronie PIIGu umieszczony przez 2 miesiące
roczny abonament na konto e-mail, 100 MB pojemności, domena geodezja.pl, ochrona antywirusowa,
antyspam wraz z dostępem przez WWW i WAP
zgłoszenie Państwa strony do 300 światowych wyszukiwarek i katalogów



PAKIET II
Cena: 115 zł netto
Składają się na niego:
•
•
•

wpis do katalogu i wyszukiwarki PIIG zawierający adres WWW, opis do 10 słów oraz 10 słów kluczowych
banner na głównej stronie PIIGu umieszczony przez 2 miesiące
zgłoszenie Państwa strony do 300 światowych wyszukiwarek



PAKIET I
Cena: 30 zł netto
To :
•

wpis do katalogu i wyszukiwarki PIIG zawierający adres WWW, opis do 10 słów oraz 10 słów kluczowych

4

Oświadczamy, Ŝe jesteśmy / nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT i upowaŜniamy firmę
I-NET S.C. Artur Janowski i Jakub Szulwic z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kołobrzeskiej 14b lok. 90, NIP 739-32-26-181,
do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Oświadczenie niniejsze jest waŜne w bieŜącym roku kalendarzowym.
Pieczęć firmowa lub imię i nazwisko osoby fizycznej

Podpis osoby upowaŜnionej do złoŜenia zamówienia

Zamówienie prosimy przesłać na adres I-NET S.C. ul. Kołobrzeska 14b lok.90, 10-443 Olsztyn,
faks 0-58 7 421 871, 0-89 6 790 366, faks GSM 0-609 571 570 lub mail office@i-net.pl. Po otrzymaniu zamówienia,
skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia szczegółów realizacji
Wpisy zawierające opcje płatne dodawane są w trybie ekspresowym bez dopłaty. Wpisy bez opcji płatnych są dodawane
w ciągu 2 tygodni bez dopłaty, a ekspresowo – w ciągu 24 godzin – po dopłacie 15 zł.

Do cen naleŜy doliczyć 22% VAT.

4

niepotrzebne informacje prosimy skreślić

śyczenia, uwagi
Uwagi, Ŝyczenia, informacje dodatkowe:

I-NET S.C. Olsztyn

