As subscritoras e os subscritores de
Sermos Galiza recibirán en 2018,
a maiores do semanario
(50 números por ano), catro
agasallos en forma de libro.
Así mesmo, recibirán outro libro
ou DVD como agasallo de benvida
Si, quero subscribirme ao semanario Sermos Galiza
durante un ano (50 números) e con renovación
automática até novo aviso por (marca a túa opción):
41,50 euros/trimestre
80 euros/semestre
155 euros/ano
99 euros/ano
(subscrición ao semanario en formato PDF)

Desexo recibir como agasallo de recibimento,
sen ningún custe adicional, o seguinte
libro ou DVD (marca a túa opción):
«Unha historia que nos pertence.
A poesía en galego de Lorenzo Varela»
de Carlos M. Callón Torres
«Rosalia Castro»
de Augusto G. Besada
«Canto de permanencia».
Documental sobre Uxío Novoneyra
dirixido por Carlos Seijo

Libros

50 números/ano

DATOS PERSOAIS

Agasallo (1 a escoller)

DOMICILIACIÓN DA SUBSCRICIÓN

Nome

Prégolles atendan os recibos presentados para o seu
cobramento por Sermos Galiza, S.A. até novo aviso

Apelidos

Nome e apelidos da titular ou do titular da conta bancaria:

Enderezo/Lugar

Número de conta (IBAN):

E S

Parroquia

Concello

Código Postal

N.o Identificación Fiscal
(NIF)

Correo electrónico

Teléfono móbil

Teléfono fixo

En cumprimento do estabelecido na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro,
de protección de Datos de Carácter Persoal, damos conta de que ao remitirnos
este formulario, os seus datos quedarán incorporados e serán tratados nos
ficheiros de Sermos Galiza S.A. Así mesmo, as persoas interesadas poderán
solicitar a modificación ou cancelación dos mesmos enviando un correo
electrónico a xerencia@sermosgaliza.gal ou unha carta a Sermos Galiza S.A.,
Avenida de Lugo 2A, Entresollado A, 15702, Santiago de Compostela.

Podes remitir esta folla cuberta por correo postal a:
Sermos Galiza S.A., Avenida de Lugo 2A, Entresollado A,
15702, Santiago de Compostela ou, dixitalizala, e enviala por
correo electrónico a subscricions@sermosgaliza.gal
[Teléfono 881 95 95 97]

Data:
Asinado:

subscricions@sermosgaliza.gal
Máis información na web
www.sermosgaliza.gal

