Szerződési feltételek
Szervezők:
Business for Success Srl (Marosludas, Traian utca, 20 szám, Maros megye, adó szám:
RO32027977).
és
Clarity Consulting SRL, (Székelyudvarhely, Gyerkes Mihály utca, 13 szám, Hargita megye,
adó szám: 18858156)
1. A szolgáltatás megnevezése: Mini konferencia
2. A szolgáltatás helyszíne:
2020 március 09-hétfő Szentgyörgy
2020 március 10-kedd Csíkszereda
2020 március 11-szerda Székelyudvarhely
2020 március 12-csütörtök Marosvásásrhely
2020 március 13-péntek Kolozsvár
3. A szolgáltatás időtartama: 4 óra
4. A Szervezők vállalják:
–
–
–
–

A szolgáltatáshoz szükséges felszerelés teljes körű biztosítását.
A szolgáltatás teljes körű lebonyolítását a fenti időpontban az Ügyfél számára.
A tréning előtt néhány nappal e-mailben meghívó levelet küld a résztvevő(k)nek.
A szolgáltatási díj befizetése után számlát állít ki az Ügyfél számára.

5. Titoktartási kötelezettség:
A szervezők az Ügyfél előzetes írásos beleegyezése nélkül nem közölhetnek semmilyen olyan
információt, adatot vagy egyéb tényt harmadik személyekkel, amely a jelen szerződés kapcsán,
a szolgáltatáson résztvevőkkel vagy az Ügyféllel kapcsolatban jutott a tudomására.
6. Az Ügyfél vállalja, hogy:
–
–
–
–
–

Az egyeztetett időpontban a szolgáltatás résztvevői késés nélkül, pontosan megjelennek,
és készen állnak a szolgáltatásra.
Az elejétől a végéig, folyamatosan részt vesznek a szolgáltatáson.
Drogok, nyugtatók, altatók vagy alkohol hatása nélkül, kipihenten érkeznek a
szolgáltatásra.
Határidőre teljesíti a szervezők szolgáltatási díjról szóló díjbekérő levelét.

7. Részvételi díja:
130 Ron (+ áfa), amely tartalmazza a Konferencián való részvételt, valamint a tavalyi
előadásokat összefoglaló „Csak a lényeg (2019)” könyvet!
Az Ügyfél a részvételi díjat – a szervezők által kiállított proforma számla alapján – egy összegben,
átutalással befizeti a szervezők OTP Banknál vezetett, RO78OTPV200000762100RO01 számú
számlájára. Ez feltétele a szolgáltatáson való részvételnek. Valamint kártyás fizetésre is
lehetősége van az Ügyfélnek, amennyiben azt ígényli.
8. Halasztás és garancia:

Amennyiben az Ügyfél, nem tud részt venni a szolgáltatáson, abban az időpontban, amire
eredetileg jelentkezett, halasztási kérelmét sajnos nem nyújthat be a Szervezőknek, mivel a
konferencia egyszeri alkalommal lesz megtartva. Amennyiben van lehetősége más
városban részt venni, kérjük jelezze a Szervezőknek a következő e-mail címen:
info@seminarconsulting.ro, vagy hello@marketingiskola.ro.
A számos előadót, valamint külömböző stílusokat figyelembe véve, próbálunk az Ügyfelek
számára minél változatosabb előadásokat bíztosítani. Sajnos garanciát nem tudunk vállalni
arra, hogy mindenki igényeinek és elvárásainak megfeleljünk. Ennek fényében
amennyiben az Ügyfél elégedetlen a szolgáltatással nem igényelheti vissza a konferenciára
befizetett össszeget. A Szervezők nem vállalnak pénzvisszafizetési garanciát.
9. Egyéb rendelkezések:
A Felek esetleges vitás kérdéseiket békés úton, egymás kölcsönös tiszteletben tartásával
rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a felek a jogvitájuk eldöntésére
kizárólagosan A Felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel összefüggésben egymást írásban
értesítik e-mail útján. A Felek elfogadják, hogy az e-mail is hivatalos írásbeli formának
minősül. A Felek elfogadják, hogy e-mail útján történő közlésénél a nyugtaüzenet elmaradása
esetén, az e-mail az elküldést követő nap 12:00 órakor joghatályosan kézbesítettnek minősül.
Az e megállapodás hatálya alá ne
m tartozó rendelkezések az Új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak.

