Cum se poate achiziționa cartea de teste Biologie 2020:
TESTE DE BIOLOGIE PENTRU ADMITEREA LA FACULTATEA DE
MEDICINĂ
Ediția a III-a, 2020
Editura Universității Transilvania din Brașov

Cartea poate fi achiziționată prin comandă online astfel:
Descărcați Formularul de comandă, completați-l și trimiteți-l prin e-mail la
adresa :
medicina_BV@yahoo.com
Preț de vânzare online: 120 lei/buc.
Transportul se asigură prin serviciul de curierat rapid Urgent Cargus.
Termen estimativ de livrare: 2 zile lucrătoare (de la data procesării comenzii și predarea
coletului către firma de curierat).

Plata prin ramburs
La contravaloarea cărții / cărților de teste pentru admitere comandate se adaugă taxele
de transport, după cum urmează: pachetele de 1 kg costă 17 lei (cu TVA) iar pentru
coletele ce depășesc 1 kg, la taxa de transport se adaugă 1,67 lei pentru fiecare kg
suplimentar.
Pentru localităţile care nu sunt cuprinse în aria de acoperire, taxelor de transport li se
adaugă o taxă de expediere fixă de 30 lei.
Observaţii: Tarifele de mai sus includ TVA.

Plata prin transfer bancar
Solicitantul va face plata contravalorii cărții / cărților de teste pentru admitere comandate
prin transfer bancar în contul:

RO29BTRL 00801205161602XX
cont deschis la Banca Transilvania, sucursala 13 Decembrie Brașov, titular: Asociația
Forumul Medical din Brașov (CUI: 18058366).
În acest caz, solicitantul va trimite un extras de cont care dovedește efectuarea plății
contravalorii cărții / cărților comandate, odată cu formularul de comanda, pe adresa de
email :
medicina_BV@yahoo.com
Procesarea și expedierea comenzii este condiționată, în această situație, de dovada
plății contravalorii cărții / cărților de teste pentru admitere.
La primirea coletului, solicitantul va achita doar taxele de transport, după cum urmează:
pachetele de 1 kg costă 17 lei (cu TVA), iar pentru coletele ce depășesc 1 kg, la taxa de
transport se adaugă 1,67 lei pentru fiecare kg suplimentar.
Pentru localităţile care nu sunt cuprinse în aria de acoperire, taxelor de transport li se
adaugă o taxă de expediere fixă de 30 lei.
Observaţii: Tarifele de mai sus includ TVA.

