
 

 

Kvalikon Kft. 1125 Budapest, Istenhegyi út 11/c.  

Felnőttképző nyilvántartási szám: B/2020/000853, Nyilvántartásba véve: 2020. 08. 30. 

Jelentkezési lap 

 
Képzés neve: ______________________________________________ 
 
Dátuma: __________________________________________________ 

Online                                  Személyes  
 

Cég neve:   

Számlázási címe:   

Adószám:  

PO szám amennyiben ismert:                        

vagy, kérjük jelezze, hogy érkezni fog-e PO szám:            igen   /   nem 

Kapcsolattartó neve:  

Telefonszáma:  

E-mail címe:  

Résztvevő neve Beosztása Telefonszáma E-mail címe 
Speciális 

étkezés? 

     

     

     

     

 

Honnan értesültek a programról? (Kérjük aláhúzással jelölje) 

Kvalikon hírlevél Telefonos megkeresés kvalikon.hu                                Munkatárs 

Kvalikon személyes kapcsolat  Egyéb weboldal                           Egyéb hírlevél 

 

Kedvezmények: (Egyszerre csak egy kedvezmény vehető igénybe.) 

− 2-3 fő jelentkezése esetén: 10%,  (személyes részvétel esetén) 

− 4 fő felett: 15%, (személyes részvétel esetén) 

− Kvalikon Benchmarking klubtagoknak 10% kedvezményt biztosítunk. (személyes részvétel esetén) 

− A VEZETŐI KÉPZÉS A-B-C moduljára való jelentkezés esetén a képzések díja: 300 000 Ft +ÁFA összesen 

(személyes részvétel esetén) 

− Online képzés esetén 10% kedvezmény, 3 fő-től 15 % kedvezmény 

A kedvezményre való jogosultságot csak abban az esetben tudjuk figyelembe venni, ha azt a jelentkezési 

lapon feltüntetik! 

„A jelentkező aláírásával kijelenti, hogy megismerte és tudomásul vette az „Adatkezelési tájékoztató 

képzésben résztvevők számára” dokumentumban foglaltakat, amelyet a Képző Intézmény honlapján, illetve az 

ügyfélszolgálatán tesz közzé.” 

Dátum: _______________________________ Cégszerű aláírás: ___________________________ 
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A részvételi díjat a program kezdetéig kell rendezni a Kvalikon Kft-által kibocsátott számla alapján a  

10918001-00000057-72600003 bankszámlaszámra történő átutalással.  

A felnőttképzési szolgáltatásokkal kapcsolatban kérjük, érdeklődjön a személyesen vagy telefonon 

képzésszervezőnél. A szolgáltatásokkal kapcsolatban bővebb információ található a www.kvalikon.hu 

weboldalon.  

Megjegyzés: Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy a jelentkezéseket a megjelölt határidőkig áll módunkban 

elfogadni!  

A tanfolyami jelentkezési lap kitöltését a tanfolyamon való részvételi szándék kinyilvánításaként kezeljük. 5 

munkanapon belüli lemondás esetén nem áll módunkban a részvételi díjat visszatéríteni.  

Amennyiben valamilyen okból a képzést elkezdő résztvevő a képzést nem tudja elvégezni, szükség esetén 

lehetőséget biztosítunk a képzés későbbi befejezésére. A képzés megkezdését követően a képzési napok 

későbbi időpontra való halasztását vagy átfoglalását, „átjelentkezési díj” ellenében tudjuk biztosítani. Az 

átjelentkezési díj 40e Ft+ÁFA. 

Kérjük, minden képzésre külön jelentkezési lapot töltsenek ki! A jelentkezési lapot kérjük, a jelentkezési 

határidőig juttassák el Kvalikon Kft-hez a kepzes@kvalikon.hu e-mail címre, esetleg postán.  

A jelentkezéshez elegendő az első oldalt visszaküldeni. 

 

 

 

http://www.kvalikon.hu/

