
 

 

 
 

Mendilo por pliaj ekzempleroj de Svisa Espero 
 

Prezoj: 
1-opa ekzemplero inkluzive sendokostoj al Svislando CHF 6.- 
1-opa ekzemplero inkluzive sendokostoj cetera mondo CHF 10.- 
 

Ek de 3 ekzempleroj (la rabato ankaŭ validas se temas pri malsamaj numeroj) inkluzive sendado al Svislando  
po CHF 4.-/ekzemplero 
Ek de 3 ekzempleroj (la rabato ankaŭ validas se temas pri malsamaj numeroj) inkluzive sendado cetera mondo  
po CHF 6.66/ekzemplero 
 

Ek de 10 ekzempleroj (la rabato ankaŭ validas se temas pri malsamaj numeroj) inkluzive sendado al Svislando  
po CHF 3.50/ekzemplero 
Ek de 10 ekzempleroj (la rabato ankaŭ validas se temas pri malsamaj numeroj) inkluzive sendado cetera mondo  
po CHF 5.00/ekzemplero 
 

1 kompleta kolekto n-ro 1-6 CHF 24.- inkluzive sendado al Svislando 
1 kompleta kolekto n-ro 1-6 CHF 33.- inkluzive sendado al la cetera mondo 
 

Pago:  
Liveroj al Svislando kontraŭ fakturo pagebla post ricevo de la varo, mendoj el eksterlando devas esti antraŭpagitaj al la 

poŝtkonto de Amikaro Esperantista, 8613 Uster 3: IBAN CH63 0900 0000 9001 2622 6 

(PostFinance AG, 3030 Bern, BIC: POFICHBEXXX)  
aŭ pere de Paypal al svisa-espero@esperanto.ch  

 
Mi mendas la sekvantan kvanton da ekzempleroj de Svisa Espero: 
___  ekzemplerojn de la edono 06 (novembro 2018) 
___  ekzemplerojn de la edono 05 (septembro 2017) 
___  ekzemplerojn de la edono 04 (novembro 2016) 
___  ekzemplerojn de la edono 03 (aprilo 2016) 
___  ekzemplerojn de la edono 02 (novembro 2015) 
 

___  kompletajn kolektojn de la edono 01 ĝis 06 
 

Individua nomo: ___________________________ 
Familia nomo: ___________________________ 
Adreso:  ___________________________ 
Poŝtkodo/Loko:  ___________________________ 
Lando:  ___________________________ 
 

Loko/Dato: ___________________________ 
 

Subskribo: ___________________________ 
 

Sendu vian mendon retpoŝte al 
 svisa-espero@esperanto.ch  

aŭ papere al  
Allsprachendienst Esperanto GmbH, Svisa Espero, Poŝtkesto 26, CH-8613 Uster 4 

 

 Postfach 26 – 8613 Uster 3 - Svislando 
Tel +41 44 251 50 25 - Fax +41 44-261 04 79 

 
Amikaro Esperantista 

Esperanto-Freunde 
Amis de l'Espéranto 
Amici del'Esperanto 
Amis degl Esperanto 

 
Poŝtkonto 90-12 622-6 

IBAN CH63 0900 0000 9001 2622 6 
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