
 Az Aspektus könyvekbe írt információk elérési és megrendelési lehetőségei 
 

A könyvek nyilvános könyvkereskedelmi forgalomban nem kaphatók, de többféle minőségben és 
készültségben, eltérő változatban a kiadónál megrendelhetők. 
 

Az alábbi lehetőségekben lehet a könyvekbe írt információkhoz hozzájutni: 
Az Aspektus könyvsorozat első kéziratos, még stilisztikai és lineáris sorolásban még javítatlan könyvei az 
Interneten elérhetők, megnyithatók és olvashatók, saját és a közvetlen ismeretségi kör részére Adobe, PDF 
file formátumban ingyen letölthetők, reklámozhatók, kinyomtathatók, de a kiadóval kötött írásbeli szerződés 
nélkül önálló terjesztéssel pénzért forgalomba nem hozhatók. A szerző, és a közvetítést jutalék nélkül végző 
kiadó megköszöni az olvasóknak, ha az anyagot az ismerőseiknek ajánlják, és ha a kiigazítási, javítási 
lehetőségeikkel az anyag fejlődését segítik. Az anyag javításába, fejlesztésébe nagyobb munkával beszállók 
hozzáfűzött pontosító, és kiegészítő információit, a szerző feltüntetésével be tudjuk utólag építeni az 
Internetes nyilvános anyagba, és később egy külön könyvbe, vagy a későbbi kiadásokba befűzésre kerülhet. 
Az olvasók által kinyomtatott példányok baráti, ismerősi körben,  ellenértékért történő értékesítése esetén, a 
kiadó önkéntes, tehát nem kötelező 1,5 Ft/oldal  kiadói költségtérítést igényel, vagy  nyomtatási önköltséget 
meghaladó értékesítési többlet 25%-át.  
Akik nem kívánnak a könyvanyagok nyomtatásával bajlódni, azok az alábbi minőségben és árakon 
postán és utánvéttel megrendelhetik a könyveket, amelyeket 10-30 napon belül vállalunk megküldeni !  
A 2 kg.-nál nem nagyobb súlyú küldemények átlagos utánvétre jutó csomagolási és szállítási költsége 
kb.1000 Ft, az egy csomagban kért több vagy ennél nehezebb könyvek postai szállítási költsége 5 kg-ig 1500 
Ft. 
 
 

A szállítási költséget a könyvek ára nem tartalmazza, azt az igénylők fizetik. 
Az árak 2005-ös 

irányárak 
 

Könyvcím 

Súly 
Kg. 

oldal Fűzetlen 
nyomtatott 
Kötegben, 
borítékban 

Fűzött 
nyomtatva 

spirál 
fűzésben 

Egyedi 
ragasztott 
félkemény 
Kötésben 

Névre nyomott 
egyedi kemény 

Kötésben 
+ áfa. 

Átlagos oldalra jutó 
nyomtatási költség 

 átlag 10 Ft/ A/4es  
oldal 

+ 800  
Ft/db 

+1200  
Ft/db 

 +2000 Ft/db 

Aspektus 1 160 1600 2400 2800 3600 
A sík és a tér 1.2 200 2000 2800 3200 4000 
Változás és 
rendezettség 

0.45 65 650 1300 1900 2800 

A gravitáció és az idő 
törvényei 

2.2 360 3600 4400 4800 5600 

Az ötödik dimenzió 1.1 170 1700 2500 3000 3800 
Szintézis 1.7 260 2600 3500 3800 4800 
Tiltott természeti 
törvények 

1.3 210 2100 3000 3400 4300 

Az élet históriája 2.24 367 3900 5000 5400 6000 
Az idő rendje 2.15 341 3600 4800 5000 6000 
Komplexitás - kiút 1.25 200     

+ a Szállítási ksg.  1000 -1500 Ft. 5 kg-ig csomagban Magyarországon belül 
 

A számla igényt kérjük jelezni, amelyet a vételár beérkezése után postán küldünk meg ! 
 

Megrendelhető: 72 -33 33 66,  Info@pecsiglas.hu, és aspektus@moetrius.hu 
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