
 JELENTKEZÉSI LAP  

KÉPZÉS ADATAI  

Képzés neve / kódja:  

Képzés időpontja:   Képzés díja:                                           ÁFA / fő  

A képzés nem bentlakásos, helyszíne előre láthatóan: SGS Székház: 1124 Budapest, Sirály utca 4.  
Az SGS fenntartja magának a jogot, hogy a képzést más, budapesti helyszínen rendezze meg, de erről külön tájékoztatja Önt a 
visszaigazoló levélben.   

SZEMÉLYES ADATOK  

Vállalat neve:*  Vállalat címe:*   

Számlázási név/cím: *  Adószám:*  

Levelezési cím:*  Cégjegyzékszám:*  

A képzési számlára ráírandó megrendelőszám vagy egyéb adat, hivatkozási szám:*  

Bankszámlaszám: *  

Résztvevők neve: Beosztása:   

Telefon:   Email:  

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÉS JELENTKEZÉS  

Kijelentem, hogy ezennel benyújtom a jelentkezésemet a fent megnevezett képzésre és elfogadom az SGS képzési részvételi feltételeit, A 
képzés díja magában foglalja a tananyag, a tanúsítvány/igazolás, valamint az ebéd és a frissítők díját, melyet külön soron tüntetünk fel a 
számlán. Amennyiben a képzéshez vizsga társul, a vizsgáért az SGS külön díjazást nem számít fel. A képzés finanszírozása NEM 
történhet állami vagy EU-s forrás terhére! 
 
Kérjük, jelentkezését juttassa vissza levélben, telefaxon vagy szkennelve az SGS Hungária Kft. részére legkésőbb a képzés előtt 10 
nappal!  
 
Postacím: 1531 Budapest, Pf. 25  Telefaxszám: +36 1 309-3333 E-mail: agnes.mucsi@sgs.com 

Cégszerű aláírás: __________________________________________________________     Dátum:  ____________________________ 

Visszaigazolást a tanfolyam megkezdése előtt legkésőbb 8 nappal küldünk. A jelentkezés csak a visszaigazolással együtt 
érvényes! Képzéseink minimális induló létszámhoz kötöttek. Amennyiben a jelentkezők száma nem éri el ezt, akkor a képzést 
későbbi időpontban rendezzük meg, melyről külön értesítjük Önt 

HÍRLEVÉL  

 Hozzájárulok ahhoz, hogy az SGS hírlevelet küldjön részemre és így elsők között értesüljek a szabványokkal, tanúsítással és az iparági 
szabályozással kapcsolatos változásokról, hírekről, oktatásokról. (A hírlevélről egy kattintással bármikor le lehet iratkozni. Adatvédelmi 
szabályzatunk a honlapunkról WWW.SGS.HU letölthető.)   

Köszönjük jelentkezését! Reméljük, hamarosan személyesen is üdvözölhetjük képzésünkön!   
SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK: Minden SGS szolgáltatásra érvényesek az SGS Általános szerződéses feltételei, mely az alábbi helyen érhető el: 

http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service_hu.  * Céges finanszírozás esetén kitöltendő! 
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