ZAMÓWIENIE

WYPEŁNIONE ZAMÓWIENIE NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES
M.WZOREK@TM360.PL

Ja..................................................................... Stanowisko .........................................
działając w imieniu ......................................................................................................
Adres .............................................................................................................................
NIP .............................. email ................................................ tel...................................

Zamawiam udział Pana/i w AKADEMII TRADE MARKETINGU:
(27-28.02.2020 - I zjazd/ 26-27.03.2020 - II zjazd/ 23-24.04.2020 - III zjazd/ 07-08.05.2020 - IV ZJAZD)
Imię i nazwisko Uczestnika ..........................................................................................
Stanowisko ....................................................................................................................
email ............................................................................... tel..........................................
cena - 6900 zł netto + 23% VAT
Proszę o przesłanie faktury (pdf) na adres .......................................................
Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, powierzam TM360 Sp. z o.o. przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu realizacji niniejszego
zamówienia. Oświadczam, że:
1. zapoznałem się z warunkami ogólnymi zamówienia, procedurą reklamacji i akceptuję je bez uwag,
2. akceptuję wskazaną powyżej cenę netto uczestnictwa dla jednej osoby w szkoleniu,
3. zaliczka w wysokości 100% wartości brutto zamówienia (uwzględniająca 23% VAT) zostanie przekazana na rachunek bankowy TM360 Sp. z o.o. najpóźniej 14 dni od daty
otrzymania faktury pro forma (jednak nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć)
2. niniejszy dokument jest jedynym i wystarczającym potwierdzeniem zamówienia, a na proformie oraz fakturze nie jest konieczne umieszczanie dodatkowych informacji
5. Uczestnik został zapoznany z podanymi powyżej terminami zjazdów i akceptuję je bez uwag.
4. Zamówienie nie zostanie sfinansowane ze środków publicznych w części równej lub przekraczającej 70% (art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)).

WARUNKI OGÓLNE ZAMÓWIENIA:
1. Akademia Trade Marketingu realizowana jest w formie zjazdów, odbywających się w dniach: zjazd I: 27-28.02.2020/ zjazd II: 26-27.03.2020/ zjazd III: 23-24.04.2020/ zjazd IV:
7-8.05.2020. 2. Warunkiem udziału w Akademii jest przesłanie prawidłowo wypełnionego Zamówienia oraz dokonanie płatności przed szkoleniem. 3. Ilość miejsc jest
ograniczona. O przyjęciu zamówienia decyduje kolejność składanych Zamówień. 4. W przypadku wycofania zamówienia przez Zamawiającego (a) do dnia 15.02.2020 roku cała wpłacona kwota zostanie zwrócona; (b) po dniu 15.02.2020 roku - Zamawiający zostanie obciążony kosztami organizacji Szkolenia w wysokości 100% Ceny. 5. Cena
obejmuje możliwość udziału w zajęciach, materiały dydaktyczne, wydanie certyfikatu. 6. Organizatorem ATM jest firma TM360 Sp. z. o. o. 7. Organizator zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian w programie.

Miejscowość i data

Pieczęć firmowa

Czytelny podpis

