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

Podatki o naročilu
NLP Mojster Praktik (16.3.2018 - 15.12.2018)

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:

S podpisom naročilnice dovoljujem uporabo osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
V skladu z veljavno zakonodajo se v podjetju Transformacija d.o.o. obvezujemo, da vaših podatkov ne bomo posredovali nobeni tretji osebi za kakršnokoli uporabo.

Podatki o ceni in pogojih poslovanja
Cena:

Pogoji poslovanja:

Redna cena je 1.485,25 € + 22 % DDV, skupaj
1.812,00 €.

- Kotizacijo je po prejemu predračuna potrebno
poravnati najmanj tri dni pred začetkom programa.

5 % popust za predplačilo do 2. 3. 2018.

- Možnost plačila na obroke (3 obroki za pravne
osebe, 5 obrokov fizične osebe). Prvi obrok se
poravna tri dni pred začetkom programa.

Opombe
Celotno izobraževanje je v obsegu 130 ur. Potekalo bo enkrat mesečno ob vikendih in sicer ob petkih med
14:00 in 21:00 ter sobotah med 8:00 in 17:00. Ob sobotah bo enourni odmor za kosilo.

S podpisom naročilnice se stranka zavezuje, da je prebrala podatke o naročilu in pogoje poslovanja in se z njimi strinja. S podpisom naročilnice se obvezuje, da bo ceno
za naročene in opravljene storitve poravnala po pogojih v naročilnici oziroma v ponudbi. Pogoji odpovedi izobraževanja: S prijavo se obvezujete, da boste poravnali
celotno kotizacijo za udeležbo na izobraževanju po pogojih v ceniku oziroma v ponudbi za posamezno izobraževanje. To velja tudi, kadar gre za izobraževanja v sklopih,
ko udeleženec, kadarkoli po začetku izobraževanja, preneha obiskovati izobraževanje. Pred začetkom izobraževanja lahko pisno odpoveste svojo udeležbo najkasneje
pet delovnih dni pred začetkom izobraževanja. Po tem datumu zaračunavamo 30 % kotizacije za administrativne stroške, za neudeležbo brez odjave pa zaračunavamo
kotizacijo za celotno izobraževanje. Kotizacija ni prenosljiva na druge termine, druge programe izobraževanj ali druge osebe. Izjemoma pri obračunavanju kotizacije
zaradi neudeležbe lahko priznamo zmanjšanje v primeru bolezni ali nesreče udeleženca ali bližnjega člana njegove družine. Taka odpoved izobraževanja je lahko le pisna
in z ustreznimi dokazili. V tem primeru zaračunamo 50 € manipulativnih stroškov, stroške gradiva ter sorazmeren delež ur že izvedenega izobraževanja, pretečenih od
pričetka do upravičene odpovedi udeležbe. V primeru premajhnega števila prijav ali iz drugih objektivnih razlogov si pridržujemo pravico do odpovedi posameznega
izobraževanja ali spremembe terminov, najkasneje tri delovne dni pred začetkom izobraževanja. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja morebitno že
vplačano kotizacijo brezobrestno povrnemo v roku štirinajst dni od obvestila o odpovedi.

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.

