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JELENTKEZÉSI LAP 
 

 

TÁJÉKOZTATÓ ADATAI 

 
Tájékoztató megnevezése: Fenntarthatósági szabványok az élelmiszerláncban a jövı üzleti sikereinek szolgálatában 

 

Idıpontja: 2013. október 16. 10.00-tól Díja:  9500   Ft + ÁFA / fı 

A tájékoztató helyszíne: SGS Székház: 1124 Budapest, Sirály utca 4. 

Autóval érkezık kérem, figyeljenek arra, hogy a környezı utcákban parkolási díjat kell fizetni! Az SGS fenntartja magának a jogot, hogy a tájékoztatót más, budapesti 

helyszínen rendezze meg, de errıl külön tájékoztatja Önt a visszaigazoló levélben.  

SZEMÉLYES ADATOK  

Vállalat neve:* Vállalat címe:*  

Számlázási név/cím:  Adószám:*  

Levelezési cím: Cégjegyzékszám:* 

Bankszámlaszám:  

Résztvevı neve:  Beosztása:  

Telefon:  Email:  

SZERZİDÉSES FELTÉTELEK ÉS JELENTKEZÉS 

Kijelentem, hogy ezennel benyújtom a jelentkezésemet a fent megnevezett tájékoztatóra és elfogadom az SGS részvételi feltételeit, amely a következı helyen érhetı el: 

http://www.sgs.hu/booking_a_course_hu   

Kérjük, jelentkezését juttassa vissza levélben, telefaxon vagy szkennelve az SGS Hungária Kft. részére legkésıbb 2013.04.17-ig! 

Postacím: 1531 Budapest, Pf. 25                 Telefaxszám: +36 1 309-3333                                    E-mail: kata.varga@sgs.com 

 

 

Cégszerő aláírás: _______________________________________________________________________        Dátum:  _____________________________________  

Számlát a tájékoztató napján állítunk ki a részvételrıl.  

A jelentkezés csak a visszaigazolással és a nyilatkozat rubrika kitöltésével együtt érvényes! 

NYILATKOZAT: a tájékoztatón való részvétel finanszírozása  állami vagy EU-s forrás terhére történik:   NEM      IGEN, éspedig: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

HÍRLEVÉL 

 Hozzájárulok ahhoz, hogy az SGS hírlevelet küldjön részemre és így elsık között értesüljek a szabványokkal, tanúsítással és az iparági szabályozással kapcsolatos 

változásokról, hírekrıl, oktatásokról. (A hírlevélrıl egy kattintással bármikor le lehet iratkozni, Adatvédelmi szabályzatunk a honlapunkról WWW.SGS.HU letölthetı.)  

Honnan hallott a képzésünkrıl? 

 SGS honlap   Hírlevél  Hirdetés  Személyes ajánlás      Egyéb:______________________________________________ 

 
Tájékoztatóink minimális induló létszámhoz kötöttek. Amennyiben a jelentkezık száma nem éri el ezt, akkor a tájékoztatót késıbbi idıpontban rendezzük meg, 
melyrıl külön értesítjük Önt.  Amennyiben további kérdései lennének a jelentkezéssel kapcsolatban, forduljon bizalommal Varga Kata oktatásszervezınkhöz! Köszönjük 
jelentkezését! Reméljük, hamarosan személyesen is üdvözölhetjük tájékoztatónkon!  SZERZİDÉSES FELTÉTELEK: Minden SGS szolgáltatásra érvényesek az SGS Általános 
szerzıdéses feltételei, mely az alábbi helyen érhetı el: http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service_hu.  
* Csak céges finanszírozás esetén kell kitölteni. 


