
P R I J A V N I C A  /  N A R O Č I L N I C A

Podatki o naročilu

Podatki o naročniku / plačniku 
Plačnik je (ustrezno označite):              samoplačnik                 pravna oseba      

Za pravne osebe:

Davčni zavezanec po Zakonu o DDV (ustrezno označite):                NE               DA       Davčna številka (vpišite):           

Ime oz. naziv plačnika:

Naslov in poštna št. plačnika:

Kontaktna oseba: GSM:

E-pošta: Tel.: Faks:

Podatki o ceni in pogojih poslovanja
Cena naročila: Pogoji plačila:

Podatki o naročilu

S podpisom naročilnice se stranka zavezuje, da je prebrala podatke o naročilu, pogoje plačila in splošne pogoje poslovanja (najdete na 
spletni strani www.transformacija.com) in se z njimi strinja ter prostovoljno daje izrecno privolitev, da lahko Transformacija d.o.o. zgoraj 
vpisane osebne podatke obdeluje z namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka ter jo po e-pošti ali telefonu kontaktira v zvezi s 
prijavo, potekom, vsebino dogodka in njenim zadovoljstvom ter za pošiljanje prezentacij ter drugih povezanih gradiv.

Datum in kraj: Podpis plačnika (žig za pravne osebe):

Izpolnjeno prijavnico lahko skenirano pošljete po e-pošti info@transformacija.com, po navadni pošti ali jo izročite osebno na naslov 
Transformacija d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana.  Za dodatne informacije sta na voljo skrbnici ključnih strank: 
Natalija Lužar 070 661 588 ali Urška Židanek 070 631 300.

Prijava na e-novice

Spodaj podpisani (ime in priimek)                                                                                                      želim, redno (enkrat do dvakrat tedensko) prejemati 

na elektronski naslov                                                                                                          članke na teme s področja komunikacije, vodenja, prodaje in 

razvoja kadrov in aktualno ponudbo storitev podjetja Transformacija d.o.o. ter napoved različnih dogodkov povezanih s podjetjem

 Transformacija d.o.o.  S prijavo na e-novice se strinjam s splošnimi pogoji poslovanja (najdete na spletni strani www.transformacija.com) 

in se zavedam, da se iz e-novic lahko kadarkoli odjavim.
Podpis:

Izvajalec: Transformacija d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI 75357745

Prijava na e-novice

Spodaj podpisani (ime in priimek)                                                                                                      želim, redno (enkrat do dvakrat tedensko) prejemati 

na elektronski naslov                                                                                                          članke na teme s področja komunikacije, vodenja, prodaje in 

razvoja kadrov in aktualno ponudbo storitev podjetja Transformacija d.o.o. ter napoved različnih dogodkov povezanih s podjetjem

 Transformacija d.o.o.  S prijavo na e-novice se strinjam s splošnimi pogoji poslovanja (najdete na spletni strani www.transformacija.com) 

in se zavedam, da se iz e-novic lahko kadarkoli odjavim.
Podpis:

http://www.transformacija.com/splosni-pogoji-poslovanja/
http://www.transformacija.com/splosni-pogoji-poslovanja/
http://www.transformacija.com/
http://www.transformacija.com/

	Prijava na enovice: 
	Spodaj podpisani ime in priimek: 
	Podatki o narocilu: 1- dnevna delavnica Najboljši vodja za najboljše rezultate, 10. september 2018
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	Naslov in postna st placnika: 
	Kontaktna oseba: 
	GSM: 
	Eposta: 
	TEL: 
	Faks: 
	cena: Kotizacija za 1 osebo znaša 300,00 € + DDV, skupaj 366,00 €
	Pogoji poslovanja: Kotizacijo je po prejemu predračuna potrebno poravnati najmanj tri dni pred začetkom programa.Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo.
	Opombe: Delavnica bo potekala 10. septembra 2018, od 9.00 do 16.00 ure, z vmesnim daljšim odmorom za kosilo.Delavnica bo potekala v Ljubljani, točen naslov sporočimo naknadno.


