CURSO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO E
GÁS NATURAL – 17ª Edição - On- Line –
TABELA DE PREÇOS [Euros]
PREÇO DE INSCRIÇÃO

1.800,00 €

INSCRIÇÕES ATÉ
DIA 25 DE

Pagamento em 3 Parcelas!
600,00 € com Inscrição
+ 2 Parcelas de 600,00 €

MARÇO/2019

NOME COMPLETO
ENDEREÇO
CIDADE/PAIS
MAIL PESSOAL
TELEMÓVEL
NUIT (Empresa/Particular)
EMPRESA/PARTICULAR
Pagamento: Por transferência Bancária para conta da
LATEORKE, LDA. em Portugal:
▪

BANCO SANTANDER TOTTA

▪

NIB: 0008.0527 8618 020 29

▪

IBAN: PT50 0018 0008 0527 8618 02029

▪

BIC/SWIFT CODE: TOTAPTPL

TERMOS E CONDIÇÕES: » A inscrição só é confirmada e a presença do
participantes garantida nesta acção de formação, após pagamento do valor da
inscrição. » Os pagamentos devem ser efectuados até 5 dias úteis antes da
data de início da acção de formação. » O preço da formação inclui
documentação, exames e certificado de participação. » A emissão do
certificado de participação implica a obtenção de Nota Média superior a 70%
no Exame.
Cancelamento: »A LATEORKE reserva-se ao direito de proceder ao
cancelamento do curso previsto até 3 dias úteis antes da data de início da
acção de formação. Neste caso a LATEORKE procederá ao reembolso do valor
total da inscrição. Cancelamento por parte do Cliente: » Caso o cliente
pretenda cancelar a participação na acção de formação deverá fazê-lo através
do mail: marketing@lateorke.com sendo as seguintes as Condições de
Cancelamento: » Até 12 dias úteis antes da data de início da acção de
formação, o cancelamento pode ser efectuado sem qualquer encargo para o
Cliente, procedendo a LATEORKE ao reembolso do pagamento efectuado pelo
Cliente. » O cancelamento efectuado com menos de 12 dias úteis
relativamente à data de início do curso implicará o pagamento de 50% do
valor da acção de formação. » O cancelamento efectuado com menos de 5
dias úteis relativamente à data de início do curso, implicará o pagamento de
100% do valor da inscrição. Para mais informações contactar:
marketing@lateorke.com ou pelo telefone (+351) 916 229 179 ou skype:
carlos.p.tavares.
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