
ZOSTAŃ CERTYFIKOWANYM 
PRZETWARZAJĄCYM!
Nowy system Cleaneo SYSTEXX spełnia najwyższe standardy jakości, zarówno pod względem 
wizualnym jak i akustycznym. Aby to zagwarantować, konieczne jest odpowiednie przetwarzanie. 
Dlatego jest ono przeprowadzane wyłącznie przez przeszkolony i certyfikowany personel Vitrulan.
Proszę skorzysta z okazji, aby wyróżnić się na tle konkurencji podczas dwudniowego szkolenia 
certyfikacyjnego i móc zaoferować swoim klientom ten innowacyjny system sufitów akustycznych!

Wskazówki dotyczące ochrony przed infekcją:
Należy pamiętać, że szkolenie jest obecnie możliwe tylko pod warunkiem 
przestrzegania specjalnych środków higieny. Kompletną koncepcję ochrony 
i higieny otrzymają Państwo osobno. Jeśli coś zmieni się odnoście obecnych 
warunków, wówczas niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.
Podczas praktycznej części szkolenia zespoły dwuosobowe pracują razem. 
Udział jest zatem możliwy tylko wtedy, gdy zgłoszone zostaną dwie osoby 
z Państwa przedsiębiorstwa, które również w codziennej działalności 
pracują razem.

NASZA OFERTA:

Dwudniowe seminarium certyfikacyjne 
w tym Cleaneo SYSTEXX Tool
(Specjalny nóż do profesjonalnego przetwarzania)
cena 1.250,– € 

Każdy dodatkowy uczestnik 
(bez narzędzia): cena 1.000,- €

WYZNACZONO NASTĘPNE TERMINY:

15./16.06.2021   I   13./14.07.2021

C L E A N E O ® S Y S T E X X ® S Y S T E M  –  G Ł A D K I  S U F I T  A K U S T Y C Z N Y

Należy posiadać umiejętności i wiedzę na temat tapetowania ścian i sufitów.
Cena Cleaneo SYSTEXX Tool przy zakupie detalicznym: 349, - €; wszystkie ceny są cenami netto.



W celu zgłoszenia proszę wypełnić niniejszy formularz i odesłać pocztą elektroniczną na adres  
d.walther@vitrulan.com lub pocztą do Vitrulan Textile Glass GmbH, Bernecker Strasse 8, 95509 Marktschorgast. 

Przyjazd i zakwaterowanie są na własny koszt i 
odpowiedzialność. Początek każdorazowo o godz. 9:00 w 
naszym centrum szkoleniowym w zakładzie Marktschorgast. 
Z przyjemnością zorganizujemy dla Państwa  hotel w pobliżu.

Niniejszym zgłaszam wiążąco

________  osób, wraz z specjalnym nożem

dodatkowych osób bez specjalnego noża  
________  (Jest to możliwe tylko wtedy, gdy co najmniej jeden z pracowników jest już zgłoszony z zakupem narzędzia.)

na seminarium certyfikacyjne systemu Cleaneo SYSTEXX w dniu (proszę wybrać termin)

  15./16.06.2021 

  13./14.07.2021 

Firma

Osoba kontaktowa

Ulica, numer domu

Kod pocztowy / miejscowość

E-mail

TREŚĆ SEMINARIUM:
I Podstawowa znajomość akustyki pomieszczeń
I Prezentacja systemu Cleaneo SYSTEXX
I Przetwarzanie z opatentowanym systemem suchego klejenia
I Klejenie z optymalnym wyglądem i powierzchnią spoin
I Profesjonalna praca z narzędziem Cleaneo SYSTEXX Tool
I Zrównoważone połączenie teorii i praktyki

Data, podpis, pieczęć firmowa

Nazwisko pierwszego uczestnika

Nazwisko drugiego uczestnika

Nazwisko trzeciego uczestnika

Nazwisko czwartego uczestnika

Dr
uż

yn
a 

A
Dr

uż
yn

a 
B

Vitrulan Textile Glass GmbH I Bernecker Str. 8 I 95509 Marktschorgast I Niemcy 
T +49 (0) 9227 77 0 I www.vitrulan.com I Przedsiębiorstwo Grupy Vitrulan

systexx@vitrulan.com I  www.systexx.com
SYSTEXX by Vitrulan jest znakiem towarowym firmy Vitrulan Textile Glass GmbH



 

Rejestracja 
Rejestracja na seminarium odbywa się pisemnie 
mailowo na adres d.walther@vitrulan.com z podaniem 
pełnych danych kontaktowych uczestników, w tym 
adresu do faktury. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie. 
Wraz z potwierdzeniem rejestracji zostaje zawarta 
umowa między osoba rejestrującą się a Vitrulan Textile 
Glass GmbH. Liczba uczestników na dany termin jest 
ograniczona, dlatego wybrany termin można uznać za 
zarezerwowany dopiero po otrzymaniu potwierdzenia. 
Rejestracja telefoniczna nie jest możliwa ze względów 
organizacyjnych. Rejestracja nie może być również 
dokonana dopiero na początku wydarzenia.  

Anulowanie umowy 
Anulowanie rejestracji jest możliwe bezpłatnie do 4 
tygodni przed rozpoczęciem seminarium, po ty, terminie 
do 2 tygodni przed rozpoczęciem musimy naliczyć 50% 
opłat, 80% do 24 godzin przed rozpoczęciem oraz 100 
% w przypadku krótkoterminowego odwołania w ciągu 
ostatniego dnia przed rozpoczęciem. W przypadku 
anulowania i jednoczesnej rezerwacji nowego terminu 
pobieramy 25% opłaty seminaryjnej do 2 tygodni przed 
rozpoczęciem szkolenia oraz 50% do 24 godzin przed 
rozpoczęciem. Opłaty za anulowanie dotyczą tylko opłat 
za seminarium, a nie narzędzia (Cleaneo SYSTEXX Tool).  

Warunki płatności
Opłata za seminarium jest płatna po otrzymaniu faktury, 
najpóźniej niż przed rozpoczęciem danego wydarzenia 
bez żadnych rabatów. 

Reprezentacja / zmiana rezerwacji 
Osoba rejestrująca się może wskazać osobę zastępczą 
jako uczestnika do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem 
imprezy. Nie powoduje to żadnych dodatkowych 
kosztów. 

Odwołanie i zmiana seminariów i kursów 
Vitrulan Textile Glass GmbH zastrzega sobie prawo 
do dalszego rozwoju fachowych treści  i nieznacznego 
dostosowania długości trwania wydarzenia. Vitrulan 
Textile Glass zastrzega sobie prawo do odwołania 
seminariów z krótkim wyprzedzeniem w przypadku 
działania siły wyższej. Opłaty już uiszczone zostaną 
zwrócone. Te same regulacje obowiązują w 
przypadku odwołania seminarium lub kursu z powodu 
niewystarczającej liczby uczestników do 5 dni roboczych 
przed rozpoczęciem wydarzenia. Nie występują dalsze 
roszczenia. 

 
Odpowiedzialność 
Ponosimy odpowiedzialność za szkody, za które 
odpowiada organizator - bez względu na podstawę 
prawną - tylko w przypadku umyślnego działania lub 
rażącego niedbalstwa. Poza tym  odpowiedzialność 
jest wykluczona. Dotyczy to w szczególności wypadków 
podczas przyjazdu i wyjazdu oraz podczas pobytu 
na miejscu konferencji, innych obrażeń ciała i szkód 
majątkowych, a także kradzieży przyniesionych rzeczy w 
czasie trwania imprezy. 

Prawo autorskie 
Udostępnione uczestnikom dokumenty robocze są 
chronione prawem autorskim i nie mogą być powielane 
(nawet częściowo) bez zgody organizatora. Dokumenty 
z seminarium lub ich części nie mogą być powielane, 
przedrukowywane, tłumaczone ani przekazywane 
osobom trzecim bez zgody Vitrulan Textile Glass GmbH. 

Ochrona danych 
Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na 
zautomatyzowane opracowywanie i przetwarzanie 
danych osobowych w celu realizacji seminarium. Adresy 
zasadniczo nie są przekazywane osobom trzecim. 

Postanowienia końcowe 
W przypadku nieskuteczności poszczególnych klauzul 
niniejszych warunków nienaruszona zostaje skuteczność 
umowy jako całości. Nieskuteczna regulacja zostanie 
zastąpiona regulacją ustawową.

WARUNKI UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI ZA SEMINARIA 
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