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Szkolenie HVAC
Serdecznie  zapraszamy na  tegoroczne  szkolenie  produktowe  oraz  serwisowe  organizowane  przez  firmę
Atest Gaz w terminie 19 – 20 marca 2020. 

Rejestracja zgłoszeń do 26.02.2020r.

Miejsce Organizacji Szkolenia HVAC

Zielony Ogród
ul. Roberta Miki 3
41-811 Zabrze - Makoszowy

Szkolenie obejmować będzie dwie linie produktowe przeznaczone dla sektora budownictwa ogólnego:

Alpa Gas XT,

Teta Gas.

Wydarzenie to podzielone jest na poniższe moduły:

Opis Planowany czas*

Szkolenie Produktowe – Dzień I 10:00 -16:30

Szkolenie Serwisowe – Dzień II 08:30 – 14:00

W  trakcie  Szkolenia  Produktowego będą  mogli  Państwo  zapoznać  się  z  oferowanymi  produktami
Przedsiębiorstwa Atest Gaz dla sektora budownictwa ogólnego  w szczególności z urządzeniami serii  Alpa
Gas XT oraz cyfrowym systemem   Teta     Gas.
Szkolenie  Produktowe pozwoli  Państwu zdobyć  wiedzę  z  zakresu  doboru  urządzeń  dla  potrzeb  danego
obiektu.

Szkolenie  Serwisowe przeprowadzone  będzie  w  formie  warsztatów  w  grupach  kilkuosobowych  przy
wykorzystaniu produktów Atest Gaz oraz pod nadzorem doświadczonego pracownika. 

Po ukończonym szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat oraz oprogramowanie uprawniające do kalibrowania
czujników. 

Szczegółowy opis dotyczący oprogramowania oraz uprawnień   znajduje się w dokumencie : 'Ogólne
warunki uczestnictwa w szkoleniach serwisowo - produktowych HVAC organizowanych przez Atest Gaz'

Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień jest obecność na wszystkich modułach szkoleniowych. 

* Podane godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć w poszczególnych dniach są orientacyjne. Mogą one ulec zmianie w toku dalszych prac 
organizacyjnych.
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Formularz Zgłoszeniowy
Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z danymi do faktury prosimy przesłać najpoźniej do dnia   26.02.2020 na
adres: szkolenia@atestgaz.pl
Przyjęcie  zgłoszenia  zostanie  potwierdzone  drogą  elektroniczną  na  jeden  z adresów  e-mail  podanych
w niniejszym zgłoszeniu.

Podane koszty uczestnictwa nie obejmują kosztów noclegów.

Pakiet Szkoleniowy Koszt netto
Liczba

uczestników Wartość netto

Szkolenie HVAC 
 Szkolenie Produktowe + Szkolenie Serwisowe 850 zł

Łącznie netto:

VAT 23%:

Do zapłaty brutto:

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

Nazwa i adres firmy: 
(pieczęć)

Nazwisko i Imię Nr Telefonu /  E-mail
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Uwagi:

Uczestnictwo w Szkoleniu HVAC jest odpłatne. 
Prosimy o uiszczenie opłaty za szkolenie do dnia 06.03.2019.
W  przypadku  rezygnacji  ze  szkolenia  w  terminie  do  5  dni  roboczych  od  wyznaczonej  daty
rozpoczęcia  szkolenia  zastrzegamy sobie  prawo do potrącenia  20% wartości  szkolenia  z  tytułu
pokrycia poniesionych kosztów.

Dane do przelewu:
Atest Gaz A. M. Pachole Sp. J

44144011720000000002184125
Tytuł przelewu: Szkolenie HVAC

Podane koszty uczestnictwa nie obejmują kosztów noclegów. 
Specjalnie  dla  Państwa  na  czas  trwania  szkolenia  przygotowaliśmy  atrakcyjną  ofertę  pobytu
w Rezydencji  Zielony  Ogród  -  prosimy  o  zaznaczenie  opcji  noclegu  w poniżej  przedstawionym
formularzu. Noclegi płatne są niezależnie w recepcji Ośrodka.

nocleg w pokoju jednoosobowym (149zł / doba) □ 19-20.03

nocleg w pokoju dwuosobowym (200 zł /doba) □ 19-20.03

Konieczne jest odesłanie podpisanego dokumentu 'Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach
serwisowo – produktowych HVAC organizowanych przez Atest Gaz'.
Po zakończeniu szkolenia każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbyciu szkolenia stosownie do
zakresu uczestnictwa.
Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników z uwagi na ograniczoną
liczbę miejsc.
Program Szkolenia HVAC zostanie przesłany w osobnych konspektach.
Ze  względu  na  komercyjny  /  rynkowy  charakter  imprezy,  Organizator  zastrzega  sobie  prawo
odmówienia uczestnictwa danemu podmiotowi w przypadku stwierdzenia konfliktu interesów.
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzenia  korekt  w  programie  Szkolenia  HVAC  ze
względów organizacyjnych.

............................................................
Data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania przedsiębiorstwa
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