CENNIK USŁUG DODATKOWYCH
Zapewniamy pełny dostęp do kursów online w każdym miejscu na świecie !
Promocyjne ceny kursów znajdują się w ofercie na stronie
(ich rzeczywista cena wynosi 599 zł) www.kursyszkolenia24.pl/oferta_kursow_szkolen.php

Nazwa i cena
Materiały dydaktyczne dla
kursów jednoczęściowych
dla kursów dwuczęściowych
w wersji papierowej
A4 (bindowane) wraz z DVD

Film DVD dr Pawelca
/masaż klasyczny lub masaż sportowy/
Materiały szkoleniowe odkodowane
(offline) na płycie DVD
Materiały szkoleniowe odkodowane
(offline) na PenDrivie 4GB / 8GB

Cena wysyłki*

65 zł
99 zł

23 zł - teren PL / poczta
/ 1 szt.
25 zł - teren PL / kurier pocztowy
79 zł - kraje UE / poczta, priorytet / 1 szt.

49 zł

14 zł - teren PL / poczta
25 zł - teren PL / kurier pocztowy
26 zł - kraje UE / poczta, priorytet

2 zł

9 zł - teren PL / poczta
25 zł - teren PL / kurier pocztowy
26 zł - kraje UE / poczta, priorytet

16 zł

9 zł - teren PL / poczta
25 zł - teren PL / kurier pocztowy
26 zł - kraje UE / poczta, priorytet
0 zł - teren PL / w cenie kursu*
5 zł - teren PL / poczta, priorytet

→

25 zł - teren PL / kurier pocztowy
26 zł - kraje UE / poczta, priorytet

Wysyłka dokumentów
/cert. dyplomowy papier A4/

Laminowanie zaświadczenia / certyfikatu
- dwustronne (plastik)

4zł
za 1 szt.

Tłumaczenie dokumentów na języki
europejskie / poza j. angielskim
Duplikat zaświadczenia / certyfikatu
Wysyłka Vouchera
w wersji papierowej

od 69 zł /w zależności od języka/

39 zł

0 zł - teren PL / poczta
26 zł - kraje UE / poczta
15 zł - teren PL / poczta
26 zł - kraje UE / poczta

* tylko jedna wysyłka - wspólna dla wszystkich dyplomów z jednego zamówienia;
kolejna wysyłka wiąże się z dodatkowym kosztem

NIE WYSYŁAMY PRZESYŁEK ZA POBRANIEM !
* Koszt wysyłki powyżej 1 szt. ustalany jest indywidualne wg gabarytów i wagi
/dot. również materiałów z kursów, które mają dwie części/
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 zaświadczenia 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:
Global Mentor
ul. Lindego 1C
30-148 Kraków
Waluta PLN:

92 1140 2004 0000 3102 6745 6758

Waluta EUR: PL48 1140 2004 0000 3712 0435 2126
Waluta GBP: PL53 1140 2004 0000 3512 0435 2134
Waluta USD: PL43 1140 2004 0000 3912 0435 2118
Tytuł przelewu: Nazwa kursu oraz e-mail, jeśli jest problem z @ wpisz ( )

DANE DO PRZELEWU ZAGRANICZNEGO:
IBAN: PL
Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
Odbiorca:
Global Mentor, Lindego 1C, 30-148 Kraków, Polska
Bank Odbiorcy:
mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A., Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Lodz, Polska

POLECAMY SZYBKIE PRZELEWY ONLINE !
(karta, tPay oraz BLIK, SEPA)
Więcej na naszej stronie: www.kursyszkolenia24.pl/zakup/
Wystawiamy paragony fiskalne, faktury VAT (także faktury proforma).
Za udział w kursach można starać się o zwrot z Urzędu Pracy, swojego miejsca pracy lub innych instytucji.
Ucz się online w dowolnym miejscu na świecie !
www.kursyszkolenia24.pl

ZPRASZAMY !

