III. PÉCSI KARDIOVASZKULÁRIS PREVENCIÓS ÉS REHABILITÁCIÓS KONGRESSZUS
I. PÉCSI INTERDISZCIPLINÁRIS VASZKULÁRIS KONFERENCIA
IV. EUROPEAN SECTION MEETING OF IACS
Pécs, Kodály Központ, 2017. szeptember 28-30.

KÖLTSÉGVÁLLALÓI NYILATKOZAT

Visszaküldendő 2017. szeptember 20-ig az lkristof@convention.hu e-mail
címre vagy a következő elérhetőségekre legyen kedves elküldeni:
Fax: (06 1) 299 0187, Postacím: Convention Budapest Kft., 1036 Budapest Lajos u. 66. A épület.

Amennyiben a költségek cég/alapítvány/intézmény által kerülnek kiegyenlítésre (szponzorált részvétel), azt csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, amennyiben az alábbi adatok
kitöltésre kerülnek és a költségvállaló cég pecsétje és cégszerű aláírása is szerepel rajta.
Ezúton vállaljuk, hogy az alábbi résztvevő költségeit (
regisztrációs,
étkezési,
szállás) átutalással egyenlítjük ki:
Vezetéknév (

Prof.

Dr.)

SZÁMLÁZÁSI ADATOK

Keresztnév

Cégnév

Számlázási cím (utca, házszám)

Város (szükség esetén, ország is)

Irányítószám

E-mail cím (ahová a számlát küldjük)

Ügyintéző neve:

Dátum

Cégszerű aláírás

Adószám

Ügyintéző Telefonszáma:

Regisztrációját követően e-mailben küldjük a visszaigazolást, melyben az utaláshoz szükséges banki adatokat találja. Külön kérésre csekket postázunk. Előzetesen számlát céges támogatás
esetén annak a cégnek küldünk, amely elküldi szándéknyilatkozatát a támogatás mértékéről az lkristof@convention.hu címre.
A Convention Budapest Kft. az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó befizetett összegről elektronikus számlát állít ki a vendég által megadott számlázási címre,
amely számlát a megadott e-mail címre küldi el elektronikusan. Regisztrációja ekkor válik véglegessé.
Regisztrációját akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díja bankszámlánkra vagy postai úton hozzánk beérkezik. Számlát csak a regisztrációs lapon jelzett címre tudunk kiállítani,
befizetésének beérkezése után. A számla kiállítása után másik számlát küldeni, számlát korrigálni nem áll módunkban. Kérjük, hogy a csekken a közlemény rovatban szíveskedjen feltüntetni
nevét. Amennyiben a regisztrációs lapon nem jelöl meg külön számlázási címet, a számlát automatikusan nevére állítjuk ki. Elektronikus számlát küldünk. Ha a befizetési csekkét elveszíti,
bármely postahivatalban kérhet postai utalványt. Ezen esetben a befizetési cím: Convention Budapest Kft. 1036 Budapest, Lajos u. 66. „A” lh. 4. em
Regisztrációs és szállásdíjának visszafizetése (annak elküldése után) 2017. augusztus 10-ig 50%-os kötbérrel lehetséges. Ezután a kötbér 100%-os. Szálláslemondást 2017. augusztus 10-e
után nem fogadhatunk el a kötbéres szerződések miatt. Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt regisztrációs lap használatát.
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