CENNIK
Zapewniamy pełny dostęp do kursów online w każdym miejscu na świecie ! @
Aktualne ceny kursów znajdują się w naszej ofercie na stronie:
www.kursyszkolenia24.pl/oferta_kursow_szkolen.php
(ich rzeczywista cena to około 500 do 800 zł !)
USŁUGI DODATKOWE
/oferowane na życzenie Klienta/
Materiały dydaktyczne (jeden komplet) w wersji papierowej A4
(bindowane) wraz z DVD

Materiały dydaktyczne wyłącznie na płycie DVD
(sama płyta bez wersji papierowej)

Film DVD dr Pawelca
/masaż klasyczny lub masaż sportowy/

Wysyłka cert. (jednego kompl.) na adres korespondencyjny ozdobny
dyplomowy papier A4, gr.250/g z ozdobną fakturą marmurek
Przysięgłe tłumaczenie certyfikatów na języki obce
/inne niż angielski/

Koszt usługi

Koszt wysyłki brutto /w
tym VAT/

19 zł

14 zł - teren PL / poczta
22 zł - teren PL / szybki kurier
29 zł - kraje UE / poczta, list priorytetowy
89 zł - kraje UE / szybki kurier

2 zł

9 zł - teren PL / poczta
22 zł - teren PL / szybki kurier
18 zł - kraje UE / poczta
89 zł - kraje UE / szybki kurier

49 zł

12 zł - teren PL /poczta
22 zł - teren PL / szybki kurier
18 zł - kraje UE / poczta
89 zł - kraje UE / szybki kurier
0 zł - teren PL / poczta, list ekonomiczny
8 zł - teren PL / poczta, list priorytetowy

0 zł !

od 69 zł

22 zł - teren PL / szybki kurier
29 zł - kraje UE / poczta, list priorytetowy
89 zł - kraje UE / szybki kurier
-

Laminowanie certyfikatów – dwustronne (plastik)

4 zł / 1 szt.

-

Duplikat certyfikatu

35 zł

-

NIE WYSYŁAMY PRZESYŁEK ZA POBRANIEM !
- Wysyłka powyżej 2-ch szt. ustalana jest indywidualne wg gabarytów i wagi

Wpłaty dokonuje się przez formularz zakupowy: www.kursyszkolenia24.pl/zakup/

!UWAGA RABATY!

Rabat dla osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych 12 % !
Przy zakupie od 2 do 5 kursów zniżka 10 % !
Przy zakupie powyżej 5 kursów oferujemy zniżkę aż 20 % !
Rabat dla stałych kursantów 5 % !

Na życzenie wystawiamy zaświadczenie do różnych instytucji, w tym urzędów i zakładów pracy
dofinansowujących udział w kursach.

Aktualna oferta kursów: www.kursyszkolenia24.pl/oferta_kursow_szkolen.php
DANE DO PRZELEWU:

CED Mentor Home
nr konta mBank PL: 92 1140 2004 0000 3102 6745 6758 Konto EURO:
48 1140 2004 0000 3712 0435 2126
Konto FUNTY GBP: 53 1140 2004 0000 3512 0435 2134
Konto DOLAR USA $: 43 1140 2004 0000 3912 0435 2118
Tytuł przelewu: Nazwa kursu(ów) lub certyfikat oraz e-mail, jeśli jest problem z @ wpisz ( )

POLECAMY SZYBKIE PRZELEWY ONLINE !
(kartą kredytową lub przelewem online tPay oraz PayPal)

Więcej na naszej stronie: www.kursyszkolenia24.pl/zakup/

Wystawiamy paragony fiskalne, faktury Vat 23%, ZW a także faktury proforma.
Kursy można odliczyć od podatku lub starać się o zwrot z Urzędu Pracy, bądź swojego miejsca pracy oraz innych instytucji.

ZAPRASZAMY !
Ucz się online w dowolnym miejscu na świecie !
www.KursySzkolenia24.pl

