Általános részvételi feltételek
- az Alveola Kft. szervezésében megvalósuló tanfolyamokra –
Jelentkező az Alveola Kft. (1143 Budapest, Gizella u. 28/A.) szervezésében megvalósuló bármely
tanfolyamra (a továbbiakban: Tanfolyam) történő jelentkezésével jelen Általános részvételi
feltételeket elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.
1./ [Előjelentkezés]
Az Alveola képzésekre telefonon vagy e-mail formájában van lehetőség előzetesen jelentkezni. Érvényes jelentkezést
a http://alveola.hu/oktatas oldalon, mindenkor a kiválasztott tanfolyamra történő kattintás után a részletes leírás
legalján közzétett elérhetőségeken lehet tenni. A beérkező előjelentkezéseket a beérkezés sorrendjében bíráljuk el és
72 órán belül dolgozzuk fel.

2./ [Tanfolyami hely biztosítása]
A visszaigazolást és Tanfolyam díjáról szóló számlát a jelentkező az általa előzetesen e célból közölt e-mail címére
küldjük ki. A számla ellenértékét legkésőbb a Tanfolyam megkezdése előtti 8. napig kell a megadott
bankszámlaszámra átutalás útján teljesíteni. Amennyiben a befizetés a tanfolyam megkezdése előtti 8. napig nem
érkezik be, úgy a jelentkezést automatikusan töröljük és jelentkező elveszti az előjelentkezés során megszerzett
részvételi jogosultságát.
A bruttó 17.500 Ft, illetve azt meg nem haladó összegű tanfolyami díjak esetében a teljes tanfolyami díj összegét
előzetes fizetéssel, átutalás útján szükséges teljesíteni az Alveola Kft. által megadott bankszámlaszámra.
Abban az esetben, amennyiben a tanfolyam díja meghaladja a bruttó 17.500 Ft összeghatárt, úgy a teljes díj 30%
mértékét előleg jogcímén kérjük átutalni. Az előleg határidőre történő teljesítése a tanfolyami hely biztosításának
előfeltétele! A fennmaradó 70% mértékű díjtételt a résztvevő a tanfolyam napján, közvetlenül a képzés megkezdése
előtt kell legkésőbb megfizetnie az Alveola Kft. részére készpénz formájában. A tanfolyam kezdetéig nem teljes
mértékben teljesített díjfizetés automatikusan a Jelentkező indokolatlan elállásának minősül.
Alveola Kft. a jelentkezéseket kizárólag az előzőekben rögzített előzetes díjfizetési kötelezettségek határidőben
történő teljesítése esetén tudja érvényesen elfogadni.

3./ [Tanfolyam lemondása]
Amennyiben a jelentkező nem tud megjelenni a képzésen, úgy azt legkevesebb 8 nappal a képzés előtt e-mailben
köteles, hogy jelezze. A lemondás feladójának azonosítása érdekében ezen nyilatkozatot a jelentkezés e-mailcímével azonos címről tudjuk elfogadni és tudomásul venni.
Időben közölt lemondások esetében a korábban befizetett díjat, illetve díjelőleget az Alveola Kft. kiszámlázza és az
összeggel megegyező értékben kupont juttat a vásárló részére, melyet az eredetileg megrendelt Tanfolyam napjától
számított 2 hónapon belül jogosult levásárolni Alveola Kft. székhelyén működő üzletében.
Elkésett, vagy a Tanfolyam kezdetéig nem közölt lemondás esetében a korábban teljesített díj, illetve díjelőleg Alveola
Kft.-t illeti meg bánatpénz jogcímén.

4./ [Tanfolyami díjak, foglalók]
Alveola Kft. a képzéseire előzetesen befizetett díjakat előleg jogcímén kezeli. A résztvevő mindazonáltal kifejezetten
tudomásul veszi, hogy előleg visszatérítése időben közölt lemondás esetében is kizárólag kupon formájában
lehetséges.
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