ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA
ZKOUŠKY ÖSTERRECHISCHES
SPRACHDIPLOM DEUTSCH
1. Pořadatel testování
EUFRAT Group, s. r. o., Pallova 42/8, 30112 Plzeň
IČ

27961281

DIČ

Číslo objednávky (variabilní symbol)*

CZ27961281

* Prosím nevyplňujte, toto číslo Vám sdělí v kanceláři EUFRAT Group.

2. Účastník
Jméno

Příjmení

Titul

Mobilní telefon
E-mail
Adresa trvalého bydliště

3. Typ a termín zkoušky
Název zkoušky
Úroveň SERR
Termín

4. Cena a fakturační adresa

V případě, že požadujete úhradu na fakturu, prosíme o vyplnění kompletních fakturačních údajů!

Celková cena k úhradě
Uhrazeno dne
Forma úhrady
Fakturační adresa
IČ

DIČ

V případě neuhrazení celé výše poplatku za složení zkoušky, dále jen „poplatek“, do šesti týdnů před jejím konáním, může být účastníkovi testování
účtováno penále 0,1% z celkové ceny poplatku za každý den prodlení. Poplatek je nevratný. Tato objednávka nabývá platnosti k datu úhrady
v případě, že je hrazena převodem nebo v hotovosti. Při dohodnuté úhradě fakturou nabývá závazná objednávka platnosti dnem jejího podpisu.
V případě pozdního podání přihlášky je účtován příplatek ve výši 390 Kč. Účast na testování již nijak nepotrvzujeme. Oznamujeme pouze nekonání
a nebo zrušení testování. V případě nízkého počtu přihlášených účastníků si pořadatel vyhrazuje právo testování zrušit. Účastníkovi tak bude vrácena
plná výše poplatku. Účastník musí testování absolvovat osobně. Při neúčasti se uhrazený poplatek nevrací a bude použit na úhradu storno poplatku.
Účastník dává podpisem přihlášky souhlas k uložení a zpracování svých osobních údajů na dobu neurčitou pro interní potřeby EUFRAT Group, s.r.o.,
a poskytovatele testování. Zároveň svým podpisem bere na vědomí podmínky registrace a bude se řídit pravidly stanovenými pro tuto zkoušku
a organizačními pokyny, které obdrží od EUFRAT Group. Dále potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a přesné, a že četl a je si plně vědom
všech výše uvedených podmínek. Tento souhlas může účastník zkoušky kdykoli písemně odvolat.

Jméno a příjmení

Podpis

V Plzni dne

5. Potvrzení

Prosíme, nevyplňujte! Vyplní pracovník EUFRAT Group.

Tímto potvrzujeme přihlášení na zkoušku číslo
Úroveň

Termín

K dokončení této objednávky je nutné uhradit částku
Číslo účtu

264048761/0300

Variabilní symbol

Prosím dbejte, abyste při platbě převodem uvedli správný variabilní symbol,
jinak nebude vaše platba identifikována.
V případě, že kurzovné nebude uhrazeno v plné výši (při platbě převodem na účet, nebude-li platba přijata na našem účtu) v den zahájení kurzu,
může být účastníkovi účtováno penále 0,1% z celkové ceny kurzovného za každý den prodlení. V případě, že se rozhodnete svou objednávku stornovat, je nutné se řídit storno podmínkami uvedenými ve Vaší objednávce.

