Oczekiwane zmiany przepisów regulujących rynek
paliwowy w 2018 r.
Łodź , 13 września 2018
Opłata za udział w szkoleniu jednego uczestnika*. Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem wybranej opcji:
Cena standardowa

990 zł netto

Cena dla Klientów BM REFLEX – 30% zniżki

693 zł netto

BON RABATOWY – 10% zniżki dla uczestników szkolenia w dniu 17 maja 2018
*opłata obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunch podczas szkolenia. Podane ceny powiększa się o podatek od
towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

* do
cen należyFIRST-MINUT.
doliczyć podatek VAT
w wysokości
23zniżki,
%
Promocja
Dodatkowe
10 %
jeśli zgłosisz swój udział do 24 sierpnia 2018 roku

Zgłoszenie udziału w SZKOLENIU BM REFLEX ….. osób:
IMIĘ I NAZWISKO
IMIĘ I NAZWISKO
IMIĘ I NAZWISKO
NAZWA FIRMY

NIP:

ADRES DO FATURY: ULICA

KOD

TELEFON KOMÓRKOWY

TELEFON

MIASTO

E-MAIL SŁUŻBOWY

Upoważniamy przez BM REFLEX Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9 do wystawienia faktury bez podpisu
odbiorcy.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do BM Reflex niniejszego zamówienia, dokonanie wpłaty za uczestnictwo na
co najmniej 5 dni przed datą szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie wygasa obowiązek zapłaty, a BM Reflex nie zwraca poniesionych kosztów.
3. W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z winy BM Reflex – cała kwota wpłacona na rachunek BM Reflex zostanie zwrócona w
ciągu 3 dni od daty odwołania szkolenia.
4. BM Reflex zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie szkolenia.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STANOWI PODSTAWĘ DO ZAPŁATY
Płatność przelewem prosimy przekazać na rachunek nr: 67 1240 1545 1111 0010 0539 2187 w Banku PEKAO SA na rzecz organizatora
szkolenia, tj. BM REFLEX sp. z o.o. sp. k., 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9.
Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej jest BM REFLEX sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi, podanie danych jest
dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia.
Klauzule informacyjne w załączeniu do niniejszego zgłoszenia.
Niniejszym Zgłaszający wyraża zgodę na:

□

przesyłanie informacji handlowej dotyczącej produktów i usług BM REFLEX sp. z o.o. sp. k. za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres e-mail oraz numery telefonów, które zostały przeze mnie udostępnione w treści niniejszego zamówienia.

□

przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszym zamówieniu dla celów marketingu produktów i usług
oferowanych przez BM REFLEX sp. z o.o. sp. k.

□

wykorzystywanie przez BM REFLEX sp. z o.o. sp. k. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez ten podmiot.

Podpis

Data

PROSIMY O PRZEKAZANIE ZGŁOSZENIA : FAX : 42 635 11 03, E-MAIL:

Pieczęć
MARKETING@REFLEX.COM.PL

