Cennik prenumeraty krajowej
„Tygodnika Powszechnego” dla wydania
podstawowego oraz wydań specjalnych „TP”
RODZAJ
PRENUMERATY

OKRES

13 wydań

CENA
Z WYSYŁKĄ
EKONOMICZNĄ

Z WYSYŁKĄ
PRIORYTETOWĄ

3 m-ce

160 zł

200 zł

52 wydania

rok

550 zł

680 zł

52 wydania oraz
4 wydania specjalne

rok

640 zł

770 zł

4 wydania specjalne –
kwartalniki

rok

90 zł

52 wydania –
w ofercie POKOLENIA*

rok

480 zł

52 wydania oraz
4 wydania specjalne –
w ofercie POKOLENIA*

rok

570 zł

Cennik prenumeraty zagranicznej
„Tygodnika Powszechnego” dla wydania
podstawowego
RODZAJ
PRENUMERATY

OKRES

CENA
Z WYSYŁKĄ
EKONOMICZNĄ

Z WYSYŁKĄ
PRIORYTETOWĄ

ZASIĘG:
Europa, Cypr, Rosja, Izrael
52 wydania

rok

159 euro – 764 zł

204 euro– 980 zł

26 wydań

6 m-cy

79 euro – 380 zł

101 euro – 485 zł

13 wydań

3 m-ce

39 euro – 187 zł

50 euro – 240 zł

ZASIĘG:
Ameryka Płn. i Płd., Afryka, Australia, Oceania
52 wydania

rok

226 USD – 1080 zł

376 USD – 1800 zł

26 wydań

6 m-cy

113 USD – 540 zł

187 USD – 900 zł

13 wydań

3 m-ce

56 USD – 270 zł

93 USD – 450 zł

* POKOLENIA – oferta dla studentów, seniorów oraz posiadaczy
Karty Dużej Rodziny

Prenumeratę wydania drukowanego można zamówić i opłacić przez:
▪ internet na TygodnikPowszechny.pl/wykup-prenumerate
▪ dokonanie wpłaty na konto lub opłacenie
przekazem pocztowym: Tygodnik Powszechny
ul. Dworska 1C / LU 3-4, 30-314 Kraków
Nr konta Bank Pekao SA
49 1240 4533 1111 0000 5431 1987
Deklarowany termin doręczenia przesyłki ekonomicznej i wynosi
do 3 dni roboczych po dniu nadania, dla przesyłek priorytetowych do 2 dni
(czas ten może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Wydawcy).

Prenumeratę zagraniczną można opłacić wyłącznie przez konto
Tygodnika Powszechnego.
▪ Dane do przelewu:
Bank PKO S.A. I/O Kraków Rynek Główny 31
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL64124014311111000010452170

Deklarowany termin doręczenia przesyłki zagranicznej ekonomicznej wynosi
do 15 dni roboczych po dniu nadania dla Europy, a do 20 dni roboczych po
dniu nadania dla reszty świata (czas ten może ulec zmianie). Deklarowany
termin doręczenia przesyłki zagranicznej priorytetowej wynosi do 7 dni
roboczych po dniu nadania dla Europy, a do 9 dni roboczych po dniu nadania
dla reszty świata (czas ten może ulec zmianie).

Obsługą wysyłki prenumeraty „Tygodnika Powszechnego” zajmuje się firma Walstead Kraków Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wydawcą
„Tygodnika Powszechnego” a Walstead Kraków Sp. z o.o. Wysyłka realizowana jest na podstawie umowy o świadczenie usług pocztowych pomiędzy Walstead
Kraków Sp. z o.o. a Pocztą Polską.

Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Dyrcz
w godz. 11.00–15.00 od poniedziałku do piątku pod nr. tel. 668 479 075
lub adresem e-mail: prenumerata@TygodnikPowszechny.pl
Cennik ważny od 3 listopada 2022 r.

