Předplaťte si časopis
a získejte jako dárek

3 sady sklenic (18 ks)
v celkové hodnotě

1990 Kč

Z obsahu:
Analýza rizikových faktorů arteriální a žilní
trombózy u žen užívajících hormonální antikoncepci
Možnosti alternativní terapie vulvovaginálního
diskomfortu probiotiky a specifickou imunoterapií
Vulvovaginální diskomfort a hormonální léčba
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Sady Amundsen jsou určeny těm, kteří mají rádi čisté, jednoduché tvary a přitom si potrpí na
nevšední design.
Tento nový set z produkce Crystalite Bohemia je vyráběn z vysoce kvalitní bezolovnaté skloviny
obohacené titanem pro vyšší lesk, pevnost a odolnost proti oděru.
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číslo
Ročník 25, 2016

Neváhejte!
Tato nabídka platí jen
do 15. 12. 2016.
Předplatné časopisu
na rok (4 vydání)
je 396Kč.

Předplaťte
si bezpečně e-mailem

Volejte zdarma
800 248 248

Pošlete SMS
na číslo 900 09 06

na e-mailovou schránku
mladafronta@predplatne.cz, uveďte
své jméno a doručovací adresu.
Do předmětu napište kód GYN 0316.
Předplatit si můžete také on-line
na našich stránkách www.mf.cz

Jednoduše zavolejte své
osobní údaje a informaci
o požadovaném
předplatném a periodiku.
Uveďte kód GYN 0316

ve tvaru GYN 0316 jmeno, prijmeni,
adresa, lekarska specializace
předplatitele. Cena SMS je 6Kč včetně DPH.
Službu provozuje goNET s. r. o.
Technicky zajišťuje MobilBonus s. r. o.
Help line 777 717 535, po–pá 9.00–17.00

Tato akce je určena pouze pro nové předplatitele a platí do vyčerpání zásob. V případě vyčerpání zásob si vydavatel vyhrazuje právo na zaslání náhradního dárku. Dárky jsou rozesílány do 6 týdnů od obdržení
platby za předplatné. Předplatitel svojí objednávkou odborného titulu potvrzuje, že je lékař/odborný pracovník ve zdravotnictví. Předplatitel bere na vědomí, že předplatné s dárkem nebo slevou nelze po dobu
jednoho roku ode dne provedení objednávky vypovědět. Předplatitel dále bere na vědomí, že předplatné se automaticky prodlužuje na další období v délce jednoho roku, pokud předplatitel svým písemným
oznámením adresovaným společnosti Mladá fronta a. s. nesdělí, že trvá na jeho ukončení. Svojí objednávkou předplatitel potvrzuje, že s těmito dodacími podmínkami souhlasí a zavazuje se jimi řídit. Svojí
objednávkou dále dává předplatitel souhlas se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti Mladá fronta a. s., se sídlem Mezi Vodami 1952/9, Praha 4, jakožto správce,
a s jejich následným zpracováním pro účely nabízení výrobků a služeb a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických a tištěných prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti, a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Předplatitel rovněž uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovány i prostřednictvím třetích osob
pověřených správcem. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může
bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností
o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací a všeobecné dodací podmínky naleznete na www.mf.cz

