Čo je SUBITO?
SUBITO Document Delivery System – Expresné
elektronické dodávanie kópií /plných textov/ článkov
z časopisov zo zahraničia. Združenie SUBITO tvorí
zoskupenie takmer 40 prevažne nemeckých knižníc (1
švajčiarska a 2 rakúske), ktorých fondy obsahujú 1
milión titulov periodík zo všetkých oblastí vedy,
ekonomiky a spoločnosti.
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Ako rýchlo získam požadovaný dokument?
Maximálne do 72 hodín od zadania požiadavky, t. j. 3
pracovné dni. Články sú dodané v elektronickej
podobe (formáty PDF, TIFF), alebo v tlačenej forme.
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Aká je cena a spôsob platby?
Služba
SUBITO
je
platená,
uhrádza
sa
prostredníctvom faktúry alebo v hotovosti :
• kópia článku v rozsahu 1 - 20 strán : 6,00 €
• za každú ďalšiu stranu: + 0,20 €
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