Visszaküldendő az info@euvizsga.eu e-mail címre.

Megrendelés
Személyes adatok (kitöltése kötelező)
Név: .......................................................................................................................................................................................................
Lakcím: ..................................................................................................................................................................................................
E-mail: ……………………………………………………………………….…..Telefon: ...............................................................................
Alulírott megrendelem az alább megjelölt tesztcsomagot. (Kérem, jelölje mag a választott tesztcsomagot!)

□
□
□

Mini tesztcsomag

(4 darab szabadon választott tesztsor) + 3000 Ft. kedvezmény a kurzus árából

7.500 Forint vagy 21.00 Euró

Midi tesztcsomag

(6 darab szabadon választott tesztsor) + 3500 Ft. kedvezmény a kurzus árából

10.500 Forint vagy 31.00 Euró

Maxi Plusz tesztcsomag (9 + 1 darab tesztsor)

+ 4000 Ft. kedvezmény a kurzus árából

13.500 Forint vagy 41.00 Euró

Az átvétel módja: (Kérem, jelölje meg, hogyan szeretné megkapni a választott tesztcsomagot!)

□ Személyesen (Nyomtatva, A/4-es formátumban. Kizárólag Budapesten, a PsyArt Bt-vel egyeztetett helyen és időben.)
□ Elektronikus levélben (Nyomtatható A/4 formátumú *.pdf, vagy *.doc kiterjesztésű fájlban.Kizárólag átutalásos fizetésnél jelölhető meg.)
□ Postai úton (Nyomtatva, A/4-es formátumban. Kizárólag átutalásos fizetésnél jelölhető meg, magyarországi postázási címmel.)
Fizetési módja: □ Átutalással
□ Készpénzes fizetéssel (személyes átvétel esetén)
Számlát kérek:
□ Igen
□ Nem
Számlázási cím: .....................................................................................................................................................................................
Postacím: ..............................................................................................................................................................................................
Postai úton utánvéttel csomagot nem küldünk!
Kérjük, az alábbi listából állítsa össze a fent megjelölt csomagját
(Maxi Plusz tesztcsomag rendelése esetén az összes tesztet megkapja, így nem kell jelölnie!)

□ Verbal Reasoning Test 03 (20 kérdés magyarul)
□ Verbal Reasoning Test 04 (20 kérdés magyarul)
□ Verbal Reasoning Test 05 (20 kérdés magyarul)
□ Numerical Reasoning Test 02 (10 kérdés magyarul)
□ Numerical Reasoning Test 03 (10 kérdés magyarul)

□ Abstract Reasoning Test 01 (10 kérdés, magyarul)
□ Abstract Reasoning Test 02 (10 kérdés magyarul)
□ Situational Judgement Test 01A (10 kérdés angolul)
□ Situational Judgement Test 02A (10 kérdés angolul)
□ Situational Judgement Test 01F (10 kérdés franciául)

A megrendelés aláírásával elfogadom az alábbi feltételeket:
1. A tesztek elektronikus küldésére/postai úton történő kézbesítésére a tesztsorok árának a PsyArt Bt. K&H Banknál vezetett 10401048-50485653-52561001 számlájára
történő beérkezését követően kerül sor. Az átutalás közlemény rovatában a megrendelő nevét és a „Felkészítő tesztek” szavakat kell feltüntetni. A befizetésről a PsyArt
Bt. e-mailben visszaigazolást küld.
2. Tudomásul veszem, hogy a PsyArt Bt. által készített tesztsorok a PsyArt Bt. szellemi tulajdonát képezik, és a PsyArt Bt. a tesztsorokkal kapcsolatban minden jogot fenntart.
Tudomásul veszem, hogy a tesztsorokat elektronikus vagy más úton másolni, sokszorosítani, terjeszteni, értékesíteni, egyéb módon hasznosítani a PsyArt Bt. írásbeli
engedélye nélkül tilos.
3. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a megrendelt teszteket lemondom, vagy nem veszem át, a tesztek árát a PsyArt Bt nem téríti vissza, illetve – készpénzes fizetési
mód választása esetén – a tesztek árának megtérítésére igényt tarthat.
4. Hozzájárulok ahhoz, hogy a PsyArt Bt., illetve az általa megbízott személyek a megrendelés teljesítése és az ezzel kapcsolatos számviteli kötelezettségek teljesítése
céljából kezeljék a megjelölt személyes adataimat. Tudomásul veszem, hogy a PsyArt Bt., illetve az általa megbízott személyek az általam megadott adatokat csak e célból
kezelik, más személynek – a törvényben írt eseteket kivéve – nem továbbítják, és nem teszik hozzáférhetővé.
5. Hozzájárulok ahhoz, hogy a PsyArt Bt., illetve az általa megbízott személyek megkeressenek az EPSO vizsgán szerzett tapasztalataim megosztása érdekében, illetve
felkészítő kurzusok ajánlása céljából, és e célból a megjelölt adataimat kezeljék. E hozzájáruló nyilatkozatot az info@euvizsga.eu címre küldött e-maillel bármikor indokolás
nélkül visszavonhatom.
(Amennyiben nem kíván az 5. ponthoz hozzájárulni, kérem, jelölje x-szel:

□)

Kelt: ……………….………….…, 2018. ………………….…….……..…

……………………………………………..
megrendelő aláírása

Visszaküldendő az info@euvizsga.eu e-mail címre.

