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 JELENTKEZÉSI LAP 

A FRAMEWORK HUNGARY KFT. HELYSZÍNI KÉPZÉSEIRE  

 
A tanfolyam a FrameWork Hungary Kft. irodájának épületében, az Alfa Csányi Office-ban kerül 

megrendezésre. 

 

Cím: 1043 Budapest, Csányi László u. 34.  (A környéken a parkolás ingyenes.) 

 
 

Tanfolyam megnevezése: …………………………………………………………………………. 
 

Tanfolyam időpontja: ………….…………………………………………………….  

 

Tanfolyam díja: ……………………. ………..Ft +ÁFA/Fő 

 
CÉGES ADATOK 

Vállalat neve:  ...................................................................................................................................... 

Vállalat címe:  ......................................................................................................................................  

Számlázási cím:  ...................................................................................................................................  

A képzési számlára kötelezően ráírandó megrendelésszám vagy egyéb hivatkozási szám: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Résztvevő neve: ………………………………………………………………………………………..... 

Beosztása: …………………………………………………………………………………………………. 

Telefon.:……………………………………… E-mail:  ………………………………………………….. 

Aláírásommal kijelentem, hogy a fent nevezett kurzuson részt kívánok venni. 

Cégszerű aláírás:……………………………………………… Dátum:…………………………………. 

Az aláírt, kitöltött jelentkezési lapot kérjük a +36 (1) 700 – 2421 fax számra, vagy szkennelve az 

info@framework.hu e-mail címre legyen szíves visszaküldeni legkésőbb a tanfolyam előtt 7 

nappal. 

 
Általános jelentkezési feltételek 

 
A jelentkezési lap megküldésével a jelentkező elfogadja a FrameWork Hungary Kft. ajánlatát és kötelezettséget vállal 

arra, hogy határidőre kifizeti a kurzus részvételi díját. A jelentkezési lap visszaküldését a kurzuson történő részvételi szándék 

kinyilvánításának tekintjük. 

Tanfolyam díj tartalmazza: Elméleti oktatási tankönyvet, gyakorlati, kiértékelt esettanulmányokat, komplett tanácsadói 

példatárat, elektronikus és papír alapú segédleteket, írásbeli és szóbeli vizsgadíjat, valamint az oklevél kiállítását. 

A jelentkezési lap megküldésével a jelentkező elfogadja a FrameWork Hungary Kft. ajánlatát és kötelezettséget vállal 

arra, hogy határidőre kifizeti a kurzus részvételi díját. A jelentkezési lap visszaküldését a kurzuson történő részvételi szándék 

kinyilvánításának tekintjük. 

Regisztráció visszaigazolása: A FrameWork Hungary Kft. az elküldött jelentkezési lapon feltüntetett személy számára, a 

megadott e-mail címre írásban visszaigazolja a regisztrációt.  

Kurzus lemondása: A jelentkezési szándék lemondását az kurzus kezdete előtt 72 órával, írásban kell megtenni, ellenkező 

esetben a jelentkező a részvételi díj megtérítésére köteles. 

Kurzus időpontja: A FrameWork Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy a kurzus időpontját és a közzétett írásos tájékoztatót 

megváltoztassa. Az új időpontot a jelentkezőkkel minden esetben egyeztetjük.  
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