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REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ „TANIE GODZINY”

Na wybrane szkolenia udzielamy dodatkowego rabatu dla dokonujących zgłoszenia w formie
elektronicznej we skazanym dniu w godzinach 10:00 – 12:00.

Tanie godziny – co to jest?
Na wybrane szkolenia oferowane przez Polbi Sp. z o.o. można uzyskać dodatkowy rabat. Warunkiem
jest zapisanie się na szkolenie w konkretnym dniu w godzinach 10:00-12:00; tzw. „Tanie godziny”.

Szkolenia, na które można uzyskać rabat
Szkolenia objęte promocją są opatrzone logo „Tanie godziny”.

Ile wynosi rabat
Kwota udzielanego rabatu jest podana w opisie szkolenia objętego promocją „Tanie godziny”.

Kiedy przysługuje rabat?
Dokonując zgłoszenia we wskazanym dniu w godzinach 10:00 – 12:00 uzyskujesz dodatkowy rabat,
którego kwota widnieje w opisie szkolenia.
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Jak skorzystać z oferty specjalnej „Tanie godziny”.
1.

Zapisz się na szkolenie przez internet (on-line).

2.

Zgłoszenia dokonaj wskazanego dnia w godzinach 10:00 – 12:00.

3.

W formularzu zgłoszeniowym w polu „Uwagi” podaj hasło: Tanie godziny.

4.

Kwota rabatu zostanie uwzględniona na fakturze.

Faktura za szkolenie
Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Płatność za szkolenie
Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury a osoby fizyczne dokonują
płatności przed szkoleniem lub najpóźniej gotówką w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie
Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

Numer rachunku bankowego Polbi Sp. z o.o.
mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

Co obejmuje opłata za szkolenie?
Cena szkolenia obejmuje: udział w zajęciach, serwis kawowy, obiad, materiały dydaktyczne,
konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Zasady promocji
Promocja „Tanie godziny” dotyczy szkoleń organizowanych przez Polbi Sp. z o.o. Promocje można
łączyć. Rabat jest uwzględniany w przypadku zgłoszeń dokonanych w formie elektronicznej we
wskazanym dniu w godzinach 10:00-12:00.
O uwzględnieniu rabatu decyduje godzina wpłynięcia zgłoszenia do Polbi.

Kontakt
Dział Szkoleń Polbi, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79
Telefon – 22 629 13 88, mail: biuro@polbi.pl

