JELENTKEZÉSI LAP
’JUVENTUS – 1 NAPOS NYELVI TRÉNINGEK
Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki a jelentkezési lapot!
A jelentkező adatai
Név:
Születési hely:

Születési idő:

Vállalat neve:
Telefonszám:
Kupon felhasználás:
Nyelvi szint:

E-mail cím:
igen
alapfok

nem
középfok

felsőfok

(Kérésére szintfelméréssel
pontosítjuk a jelentkezés után)

Kérem, küldjék meg a szintfelmérő teszt elérhetőségét, szeretném előzetesen
tesztelni a tudásomat. (A teszthez az e-mail címe és neve alapján mi adunk hozzáférést,
internet alapon, online tudja kitölteni, a kitöltésre max. 60 perc áll rendelkezésre, az
eredményeket azonnal megtekintheti.)

Honnan értesült a
képzésről:

hírlevél

munkahely

ismerős ajánlotta

Költségviselő
megnevezése:
Számlázási
címe:

Adószáma:

Kapcsolattartó
neve:

Telefon /
e-mail cím:

Áfa mentes számlát szeretnék kérni.
A választott tréning
A tréning neve

Időpontja

Juventus Képzési Központ
Székhely 1117 Budapest, Váli u. 5.  Iroda 1117 Budapest, Karinthy F. út 13. III/4.
Telefon (+36 1) 951-0470  Web www.juve.hu  E-mail info@juve.hu
Engedélyezett Felnőttképzési Intézmény: E-000543/2014

JELENTKEZÉSI LAP
’JUVENTUS – 1 NAPOS NYELVI TRÉNINGEK
KÉPZÉSI DÍJ: 28.000 Ft/fő/nap + Áfa





Partnereink részére: 19.900 Ft/fő/nap +Áfa
2 fő jelentkezése egy vállalattól:19.900 Ft/fő/nap + Áfa (Két különböző tréning esetén
is.)
Egy résztvevő 3 tréning napra is jelentkezik: 19.900 Ft/fő/nap +Áfa
50%-os kuponnal: 9950 Ft/fő/nap + Áfa

* Áfa mentes számla igény esetén, kérjük jelölje a számlázási adatoknál.

A DÍJ TARTALMAZZA:
-

gyakorlott nyelvi tréner programvezetését
a tréning teljes körű szervezését és kommunikációját
szószedet és kiegészítő anyagok megküldését min. 3 nappal a tréning előtt
jegyzet, toll, papír biztosítását
bekészítést (víz, kávé, pogácsa)
kérésére online szintfelmérő tesztünket kitöltheti.

A Jelentkezés menete és fizetési feltételek:
 A jelentkezési lapját kérjük, szíveskedjen megküldeni a katie.farkas@juve.hu e-mail címre.
 A jelentkezését visszaigazoljuk e-mailben a létszám figyelembevételével, egyúttal megküldjük
a szintfelmérő tesztet kitöltésre (online), amennyiben szeretné előzetesen tesztelni a tudását,
látni az elért eredményét. A visszaigazolásban megerősítjük a részvételét díját a az esetleges
kedvezmények vagy kupon figyelembe vételével. (Ha észrevétele van, pl. nem számítottunk
be valamilyen kedvezményt véletlenül, válasz e-mailben tudja jelezni a szervezőnknek.)
 A részvételi díjról kiállítjuk a számlát a költségviselő részére és elektronikusan megküldjük
azt.
(A
Juventus
Képzési
Központ
számla
száma:
Raiffeisen
Bank,
12012008-00134997-00100008, melyre átutalással lehet a befizetést teljesíteni.)
Lemondás:
Lemondásra a program előtt 5 munkanappal van lehetőség. Ha 5 napon belül történt valami,
ami akadályoztatja a részvételben, javasoljuk, hogy a részvételi lehetőséget adja át egy hasonló
szinten álló munkatárs részére, a részvételi díjat nem tudjuk visszafizetni. Az átruházásról
kérjük, szíveskedjen e-mailben értesíteni a szervezőnket.
Nyilatkozat




A programmal kapcsolatosan teljes körű tájékoztatást kaptam az árakról, fizetési és
lemondási feltételekről.
Tudomásul veszem, hogy jelentkezés csak akkor érvényes, ha a teljes jelentkezési díj
befizetésre került a tréning előtt.
Hozzájárulok, hogy elérhetőségeimen a Juventus Képzési Központ értesítsen az
elkövetkezendő képzésekről, programokról.

Köszönjük szépen a jelentkezését!
Budapest, ……..…………………………….……….
……………………………………………………
Jelentkező aláírása

………………………………………………
Költségviselő aláírása
Juventus Képzési Központ

Székhely 1117 Budapest, Váli u. 5.  Iroda 1117 Budapest, Karinthy F. út 13. III/4.
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