Koposten sukuseura ry

SUKUKIRJATILAUS
Sukuseura on julkaissut aiemmin kirjat Koposten suku I (270 s.) ja Koposten suku II (870 s.). Nyt on tekeillä
Koposten suku II.2 (n.350 s.), joka on Koposten suku II kirjan täydennysosa. Sen valmistuminen on
myöhästynyt aiemmin luvatusta. Näissä kirjoissa on suku selvitetty 1870-luvulle saakka.
Koposten suku II.2 osaa voi tilata nyt ennakkohintaan 60 € /kirja. Myöhemmin kirjan hinnaksi tulee 70 €.
Kirjat lähetetään postitse ja hinnan lisäksi veloitetaan toimituskuluina pakkaus- ja postikulut.
Kirjojen hinnat:

Koposten suku I
Koposten suku II
Koposten suku II.2

40 € + toimituskulut n. 11 €
60 € + toimituskulut n. 11 €
60 € + toimituskulut n. 11 € (ennakkotilaus)

Pakettihinnat:

Koposten suku I ja II
Koposten suku II ja II.2
Koposten suku I, II ja II.2

100 € + toimituskulut n. 13 €
120 € + toimituskulut n. 13 € (ennakkotilaus ja 2017)
160 € + toimituskulut n. 14 € (ennakkotilaus ja 2017)

Ennakkotilatut kirjat maksetaan ennakkoon. Jos maksat myös toimituskulut etukäteen, niin muita kuluja ei
tule. Muuten lähetyksen yhteydessä laskutetaan toimituskulut.
Voit käyttää oheista tilisiirtoa ja täyttää siihen tilauksen vastaanottajan nimi ja osoite tai kirjoita vastaavat tiedot
verkkopankin maksuun. Kirja on myöhässä emmekä voi luvata, että saat kirjan vielä vuonna 2016. Siksi
ennakkotilausaikaa on pidennetty 31.3.2017 asti. Myöhemmin kirjan II.2 hinta on 70 €. Kirjat toimitetaan
tilausjärjestyksessä. Huom! Vain yhteen osoitteeseen tilattavat kirjat maksetaan yhdellä tilausmaksulla.
Ennakkotilaukset osoitteeseen Maiju Boenisch, Kiikankuja 262, 32440 Alastaro tai mama-boe@hotmail.com.
Maksutili on eri kuin jäsenmaksussa eli FI52 5500 3920 1975 87, BIC OKOYFIHH. Samalle tilille voit tehdä
myös lahjoituksia kirjaprojektia varten.
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tilinumero
Mottagarens
kontonummer
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Koposten sukuseura ry.

Viesti saajalle: Vastaanottajan nimi ja osoite:

Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

Allekirjoitus
Underskrift

Viitenumero
Ref. nr

Tililtä nro
Från konto nr

Eräpäivä
Förfallodag

Euro

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain
maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling
och endast till det kontonummer som betalaren angivit.

Koposten sukuseura ry., Maiju Boenisch
Kiikankuja 262, 32440 Alastaro

Tilausosa (leikkaa irti ja lähetä)
tai mama-boe@hotmail.com

Tilaan seuraavan/-vat
kirjan/kirjat………………………………………………………….……………………………………….…...
Tilaajan (ja vast.ottajan) nimi………………………………………………………………………………..…
Toimitusosoite……………………………………………………………….………………………..…………
Päiväys _______/______ 201_
Tilaajan allekirjoitus

_______________________________________

(täytä tekstaten)

