Zamówienia
Książki Wydawnictwa UR można nabywać bezpośrednio:
• w siedzibie Wydawnictwa UR w godzinach 8.00–15.00, ul. prof. S. Pigonia 6,
35-310 Rzeszów (budynek A-4, I piętro, pokój 112)
• w Kiosku „Krzyś” Dragan Krzysztof, al. Rejtana 16c
• w Księgarni „Iuris Prudentia”, ul. Sobieskiego 2D/2
• wybranych księgarniach na terenie całego kraju
Jak zamawiać:
Zamówienia realizowane wysyłkowo prosimy kierować następującymi drogami:
• Listownie pod adresem: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
ul. prof. S. Pigonia 6, 35–310 Rzeszów
• Telefonicznie pod numerem: +48 17 872 13 69
• Pocztą elektroniczną na adres: wydaw@ur.edu.pl
• Za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa
Czas realizacji zamówień:
Zamówienia realizujemy w ciągu 5 dni roboczych. Termin dostarczenia przesyłki
jest uzależniony od sprawności działania Poczty Polskiej.
Formy płatności
Klienci indywidualni
• przy odbiorze przesyłki (pobranie pocztowe)
Klienci instytucjonalni
• przy odbiorze przesyłki (pobranie pocztowe)
• przelewem (dotyczy bibliotek; jak również firm, które zawarły pisemną umowę
handlową z Wydawnictwem UR)
Koszty wysyłki ponosi odbiorca.
1. Zamówienie na terenie Polski realizowane są pod wskazany w formularzu
zamówieniowym adres pocztowy za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej
„Paczka 24” – do 0,5 kg – 14,55 zł
„Paczka 48” – do 5 kg – 17,55 zł; - powyżej 5 kg do 10 kg – 22,56 zł
2. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie
Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego:
ul. prof. S. Pigonia 6, pokój 112, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–15.00
3. Wszelkie zapytania prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:
wydaw@ur.edu.pl
4. Wszystkie podane kwoty zawierają podatek VAT 5%. Każde złożone zamówienie
jest potwierdzane e-mailem na adres podany w formularzu zamówienia.
5. Do każdej przesyłki dołączona będzie faktura VAT.
6. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony
czas dostawy zawiniony przez Pocztę Polską.
Zamówienia z zagranicy prosimy przesyłać na adres:
e-mail: wydaw@ur.edu.pl lub lexicon@lexicon.net.pl, lexicon@medianet.pl
Ich realizacją zajmuje się Księgarnia „Lexicon”:
„Lexicon” Maciej Woliński
ul. M. Sengera „Cichego” 24/2A
02–790 Warszawa, Polska
tel./faks +48 22 648 41 23

