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2022 Aboneliği hakkında önemli bilgi!

Değerli Çağlayan dergisi okuyucuları,

Dergimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı 
teşekkür ederiz.

Arkadaş ve dostlarınıza dergilerimizi tavsiye ederek 
daha fazla okunması  bizleri memnun edecektir.

Dağıtım şirketimizin değişmesi, Nevbahar 
dergimizin de abone kampanyasına dahil 
olmasından dolayı geçen yıl banka hesabıyla ödeme 
yapan okurlarımızın aboneliğinin devam etmesi için 
banka bilgilerini tekrar yandaki forma yazarak bize 
iletmeleri gerekmektedir . 2022 yılı için abonelik 
ücretleri 07.12.2021-30.12.2021 tarihleri arasında 
hesabınızdan çekilmesi planlanmaktadır. 

Abonelik ücretini peşin ödeyerek abone olan 
okurlarımızın 2022 senesi abone ücretini 
10.12.2021 tarihine kadar ödemeleri 
gerekmektedir.

Ödeme temsilciliklere yapılabilir veya aşağıda 
verilmiş olan hesaba havale edilebilir. Havale 
yaparken: 

Açıklama kısmına (Verwendungszweck) 
2022 Abone ücreti - İsim ve Adres yazılması 
gerekmektedir. 

Peşin ödeme yapan okurlarımızın banka hesabını 
vererek aboneliklerini uzatmaları, ödeme kolaylığı 
sağlayacaktır. Bunun için yandaki formu doldurup 
e-mail, posta veya whatsapp hattımıza göndermeniz 
yeterlidir. 

Dergilerimize internet sayfalarından da abone 
olabilirsiniz. 

Çağlayan ve Nevbahar Dergisi ile birlikte dijital ve 
sesli dergi de hediye edilmektedir. Dijital dergi kodu 
ocak sayısı derginiz ile beraber gönderilecektir. 

Para çekebilme izni: Paramus Europe GmbH (Gläubiger Identifikationsnr.: 
DE52ZZZ00002443045) şirketine, hesabımdan para çekebilmesi için 
yetki veriyorum. Aynı zamanda, bankama da bu yetkiyi uygulama 
konusunda talimat veriyorum.

İptal hakkı: Ödeme tarihinden itibaren 8 hafta içinde tutarın geri 
ödenmesini talep edebilirim. İade borçlarında oluşan masrafları abone 
olan kişi üstlenir (örneğin: Banka için ek masraflar). 

Sözleşme süresi:  
Çağlayan Dergisi: 01.01.2022 - 31.12.2022
Nevbahar Dergisi: Abone tarihinden itibaren 12 ay. 
Sözleşme süresi dolmadan bir ay önce yazılı olarak iptal edilmediği 
takdirde abonelik süresi bir yıl uzayacaktır.
Abonelik bir sebep göstermeden iki hafta içinde yazılı olarak iptal 
edilebilir (örn.: Mektup, faks veya e-posta yoluyla).
Kişisel verileriniz veri güvenliği kanununa uygun olarak korunmaktadır. 
Ayrıntılı bilgiye internet sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.

Banka Bilgileri
POSTBANK
IBAN: DE37 3701 0050 0992 3335 09

Açıklama (Verwendungszweck):
2022 Yılık Abone ücreti - İsim ve Adres

caglayandergisi.com 
caglayan@caglayandergisi.com

nevbahardergisi.com 
abone@nevbahardergisi.com

Paramus Europe GmbH 
Lise Meitner Str. 17 
40764 Langenfeld

PARAMUSEUROPE
GmbH

Hesap Sahibi

Banka hesabımdan çekilsin

Abonelik şartlarını (arka sayfada) okudum ve kabul ediyorum Paramus 
Europe GmbH (Gläubiger Identifikationsnr.: DE52ZZZ00002443045) 
şirketine, hesabımdan para çekebilmesi için yetki veriyorum.

Peşin ödeme

IBAN

Tarih, İmza Toplam Tutar
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PAKET 1 PAKET 2 PAKET 3 PAKET 4 PAKET 5

Çağlayan Basılı x x - - -

Çağlayan Dijital x x x - -

Çağlayan Sesli x x x - -

Nevbahar & 
Filozof Basılı x - - x -

Nevbahar & 
Filozof  Dijital x - - x x

Almanya   99,95€   45€   28€  60€  30€

Avrupa + EU Ülkeleri   110€   50€   28€   69,95€   30€

Firma / Ünvan

İsim, Soyisim

İsim, Soyisim

İsim, Soyisim

Ülke

Sokak, Ev No.

Sokak, Ev No.

Posta Kodu, Şehir Ülke

Posta Kodu, Şehir

Telefon E-Posta
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Farklı adrese gönderilecekse doldurulmalı

WhatsApp 
İletişim Hattı +49 176 168 18 292


