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Exempel
245 00 ‡a Meie Atrium : ‡b Atria kontserni personaliajakiri / ‡c väljaandja Atria Yhtymä oyj.
765 0# ‡t Meidän Atrium ‡c (Suomenkielinen p.) ‡x 1796-5748
245 00 ‡a Tetra pak : ‡b asiakaslehti.
765 0# ‡t Tetra pak ‡c (Svensk utg.) ‡x 0346-301X
245 00 ‡a Annual report of the Ombudsman for Minorities ‡h [Elektroninen aineisto]
765 0# ‡t Vähemmistövaltuutetun vuosikertomus ‡c (Verkkojulkaisu) ‡x 1796-4091
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765 0# ‡t Kunststoffe ‡x 0023-5563

