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Adresa: Str. Ioniță Cegan nr.2, Sector 5 

București 

 

 

 

Formular de înscriere curs 

VANZARI 
Bucuresti, 10.10.2019 

 
Vă rugăm să transmiteţi formularul completat la: 

e-mail: mirad.global@gmail.com  
 

PARTICIPANȚI LA CURS 
 

Numele/Prenumele Funcția Telefon e-mail 
 

  __   
   

 

  __   
   

 
 

 
 

Compania:   __ 
 

Obiect  de activitate:   __ 
 

Cod  fiscal:   Nr. Reg. Com.:    
 

Adresa:    
 

Cont / Banca:    
 

Telefon / Mobil:    
 

e-mail:    
 
 

Semnătură / Ștampilă 
 
 
 
 

DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE: 01.10.2019 

DURATA: 9.30-18.00 

LOCAȚIE: Electromagnetica Business Center, Calea Rahovei 266-268, sector 5, București 

LECTOR: Dr. Ec. Mihai N. Radulescu 

TAXA DE PARTICIPARE: 850 lei + TVA 

Pentru înscrierea unui număr de minim 3 participanți din cadrul aceleiași companii beneficiați de 
un discount de 10% din taxa de participare pentru fiecare participant în parte. 

În taxa de participare sunt incluse: masa de prânz în sistem catering, cafeaua din pauze, instruirea 
participanților, materialul didactic și certificatele de participare. 

Numai locurile plătite vor fi confirmate. Înscrierile se fac în baza condițiilor de înscriere (pagina 2). 

Plata se va efectua pe baza facturii emise de compania noastră în contul deschis la: 

BANCA TRANSILVANIA, SUC. MARRIOTT, IBAN: RO69BTRL06401202893479XX 
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 CONDIȚII PENTRU ÎNSCRIERE 

Formularul de înregistrare, semnat și transmis, împreună cu prezentarea cursului constituie 
contractul încheiat între părți. 

În situația în care persoana înscrisă nu va putea participa la curs, clientul are posibilitatea 
înlocuirii acesteia cu un alt reprezentant din cadrul companiei. 

Înscrierile se fac în limita numărului de locuri disponibile până la data de 01.10.2019, în baza 
viramentului bancar pentru factura emisă și a completării formularului de participare. 

O eventuală anulare a înscrierii Dvs. trebuie făcută în scris, prin e-mail sau fax. 

În situația în care anularea intervine înainte de data de 01.10.2019, compania noastră va restitui 
taxa de înscriere achitată până la această dată, mai puțin 20% reprezentând penalități de anulare. 

Dacă anularea intervine după data de 01.10.2019, taxa de înscriere achitată va fi restituită în 
proporție de 50%. 

În cazul în care nu anulați participarea, iar participantul nu se va prezenta la curs, taxa de 
participare nu va fi restituită. 

Ne rezervăm dreptul de anulare sau amânare a cursului din motive obiective. În această situație 
suma achitată se restituie integral sau clientul este de acord cu amânarea participării pentru data 
la care s-a amânat cursul sau alege sa participle la un alt curs din portofoliul nostru. 

Pentru informații suplimentare puteți vizita pagina noastra: www.lumeavanzarilor.ro sau ne puteți 
contacta la numărul de telefon: 0722 555 420. 

P
ag

in
a2

 

http://www.lumeavanzarilor.ro/

