
Jelentkezés Ekahau ECSE Advanced tanfolyamra 
 

 

 

Alulírott …………………………………….. ezúton jelentkezem az ELSINCO Budapest Kft. 

szervezésében 2022. szeptember 20-23. közötti időtartamra meghirdetett 4 napos, az Ekahau 

Inc. oktatói által online megtartandó ECSE Advanced tanfolyamra. 

  

A jelentkező adatai: 

 

Név: 

Beosztás: 

Telefon: 

E-mail: 

 

Céges adatok: 

 

Megrendelő (költségviselő) neve: 

Megrendelő (költségviselő) címe: 

Megrendelő adószáma: 

Képzésért felelős vezető neve: 

Telefon: 

E-mail: 

 

Tanfolyamadatok: 

A tanfolyam időpontja: 2022. szeptember 20. 9:00 óra - 2022. szeptember 23. 15:00 óra 

A tanfolyam vizsgával zárul az utolsó napon. Sikeres vizsga esetén az Ekahau Inc. oklevelet 

állít ki. 

Oklevélben a végzettség megnevezése: Ekahau Certified Survey Engineer - Advanced 

A tanfolyam helyszíne: Online 

A tanfolyam díja: 2.000 USD+ÁFA/fő 

 

Részletes agenda a https://www.elsinco.hu/ecse_advanced_2022 weboldalon érhető el. 

 

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 15. 

 

A jelentkezéssel egyidejűleg díjbekérőt küldünk a tanfolyam díjának 100%-áról, melynek 

beérkezési határideje 2022. augusztus 17. 9:00. Ettől eltérni nem áll módunkban.  

 

Ugyaneddig az időpontig van lehetőség a visszamondásra is, ennél későbbi időpontban 

történő lemondás esetén a jelentkezési díjat nem tudjuk visszatéríteni. 

 

Lemondani e-mail útján az office@elsinco.hu e-mail címre a fent megadott időpontig küldött 

lemondó nyilatkozat küldésével lehetséges. 

 

Amennyiben a tanfolyam az Ekahau Inc.-nek felróható okból nem valósul meg, úgy a 

tanfolyam díját visszautaljuk az értesítés idejétől számítva 15 napon belül. 

 

https://www.elsinco.hu/ecse_advanced_2022
mailto:office@elsinco.hu


Vis maior esetén a fent megadott időpont után is bármikor lemondásra kerülhet a tanfolyam, 

ebben az esetben a szervező egy másik időpontot ajánl fel, de semmilyen egyéb pénzbeli 

követelést nem érvényesíthet a jelentkező/megrendelő. 

 

 

Nyilatkozat 

A tanfolyammal kapcsolatos teljes körű tájékoztatást megkaptam. (ár, időpont, fizetési 

feltételek). Tudomásul veszem, hogy a tanfolyam csak megfelelő létszám esetén indul. 

Amennyiben nem megfelelő létszám miatt a tanfolyam nem valósul meg, a szervező a 

részvételi díjat visszafizeti.   

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott személyes adatokat az ELSINCO Budapest Kft. a 

tanfolyami részvétel előkészítése céljából kezelje az Adatkezelési tájékoztatóban leírtak 

szerint. 
 

 

Dátum: 

 

 

 

…………………………     ………………………….. 

   

jelentkező       megrendelő 

 

 

    ………………………….. 

     szervező 

https://www.elsinco.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

