Zasady organizacji płatnych szkoleń dla klientów, z zakresu systemów SMART
i Auto Detailingu, obowiązujące od dnia 23.02.2015

Zakres i forma szkoleń:
APP Sp. z o.o. oferuje szeroką gamę szkoleń z zakresu stosowania produktów będących w ofercie
handlowej APP m.in. do napraw blacharsko-lakierniczych, SMART Repair oraz Auto Detailingu.
Szkolenia są jednodniowe (poza jednym wyjątkiem – lakierowaniem SPOT), odbywają się w grupach
max. trzyosobowych. Mają miejsce w Centrum Szkoleniowym we Wrześni. Szkolenia cechuje wysoka
jakość, intensywność i praktyczność związane z przeprowadzaniem szkolenia w niewielkich grupach
osób.
Uczestnik ma zapewnione wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe. Każde szkolenie kończy się
otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego odbyte szkolenie.
Tematyka prowadzonych szkoleń:
L.p.

Nazwa szkolenia

1

4

Systemy bezlakierowego usuwania wgnieceń karoserii
samochodowych – Puller i PDR Expert/Standard/Basic
Systemy napraw wnętrza pojazdów – NWM, NTW Rep,
NTW Spray, NTW Kolor
Systemy zgrzewania tworzyw sztucznych – FAST PLAST
Premium/Standard
System napraw szyb NSK

5
6
7

2
3

Liczba dni (godzin
szkolenia)
1 dzień (7 godzin)

Miejsce
szkolenia
Września

1 dzień (7 godzin)

Września

1 dzień (7 godzin)

Września

1 dzień (7 godzin)

Września

System APP Auto Detailing z podstawami polerowania
System lakierowania SPOT

1 dzień (7 godzin)
4 dni (28 godzin)

Września
Września

Konsultacje – doradztwo techniczne. Systemy wybrane
przez Uczestnika po wcześniejszym uzgodnieniu z
Konsultantem technicznym

1 dzień (7 godzin)

Września

Miejsce szkoleń:
Szkolenia przeprowadzane są w Centrum Szkoleniowym APP we Wrześni, przy ulicy Przemysłowej 10.
Oferujemy również szkolenia w formie mobilnej, dojeżdżając do wskazanego przez Klienta miejsca
(na terenie całego kraju).
Koszty szkoleń:
Szkolenie w Centrum Szkoleniowym APP:


1 dzień szkolenia – 800,00 zł netto za jedną osobę.



Jeżeli z tej samej firmy (jedna faktura) przyjedzie więcej osób, to odpłatność wygląda
następująco: 2 osoby – 1000,00 zł netto, 3 osoby – 1200,00 zł netto, większa liczba
Uczestników z jednej firmy – kwota negocjowana.

Szkolenia „u Klienta”:


1 dzień szkolenia, dowolna liczba Uczestników – 1200,00 netto (koszt dojazdu i
zakwaterowania Technika po stronie APP).

Podane ceny to ceny ostateczne i nie podlegające rabatowaniu.
Warunki uczestnictwa w szkoleniach płatnych:
1. Osoba zainteresowana uczestnictwem (Zgłaszający) wypełnia Formularz zgłoszeniowy.
Formularz ten, podpisany i podstemplowany, należy wysłać faxem na numer 061 4370021
lub zeskanować i przesłać na adres bok@app.com.pl
2. Po zebraniu grupy uczestników, Konsultant techniczny kontaktuje się ze Zgłaszającym
bezpośrednio, korzystając z informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym. Uzgadnia
termin szkolenia odpowiadający wszystkim zainteresowanym.
3. Po uzgodnieniu terminu szkolenia, Zgłaszający otrzymuje mailowo od Konsultanta
technicznego Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu wraz z Ofertą proforma (dawniej
Faktura proforma).
4. Po otrzymaniu Potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu ale przed terminem szkolenia,
Zgłaszający zobowiązany jest zapłacić całą kwotę za szkolenie przelewem na rachunek
bankowy, wskazany w Ofercie proforma.
5. Po wpłynięciu kwoty na konto APP, wystawiana jest faktura dla Klienta i przesyłana do niego
pocztą na adres wskazany w Formularzu zgłoszenia uczestnictwa.
6. Brak pisemnego zgłoszenia rezygnacji do dnia rozpoczęcia szkolenia, a po otrzymaniu
Potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, oznacza obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami
uczestnictwa. W przypadku rezygnacji zgłoszonej przed rozpoczęciem szkolenia, ale po
otrzymaniu Potwierdzenia uczestnictwa, Zgłaszający obciążony zostanie kosztami w
wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona wcześniej nie
powoduje żadnych kosztów po stronie Zgłaszającego.
7. Potwierdzenie dokonania wpłaty należności za szkolenie należy okazać w dniu szkolenia jego
prowadzącemu.

