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Ponuka e-learningu so zľavou 80 % ako odmeny za včasné zaplatenie faktúr
Vážení obchodní partneri,
od 1.8.2020 sme spustili nový e-learningový internetový portál Webinár pre technické kontroly,
zameraný na informácie o vykonávaní technických kontrol a o súvisiacich oblastiach. Účelom tohto
nášho najnovšieho vzdelávacieho produktu je umožniť Vašim zamestnancom, predovšetkým
technikom technickej kontroly, dobrovoľne sa vzdelávať v oblasti ich profesionálneho pôsobenia
a Vášho podnikania. Ide o doplnok k povinným školeniam podľa zákona č. 106/2018 Z. z., nie však
o ich náhradu. Prístup prostredníctvom internetu a možnosť voľného výberu vzdelávacích videí
z našej ponuky, ako aj času a počtu opakovaní ich prezerania, poskytujú tejto forme doplnkového
vzdelávania maximálnu flexibilitu.
Bežná cena za každý začatý kalendárny mesiac používania webinára je podľa nášho platného
cenníka 29,90 eur bez DPH na jednu STK, a to bez ohľadu na počet užívateľov a prístupov z danej
STK. Ponúkame Vám však možnosť získania zľavy 80 % z tejto ceny, ako odmeny za dôsledné
dodržiavanie platobnej disciplíny. Zľavu Vám poskytneme, ak nebudeme evidovať voči Vašej
spoločnosti nijakú faktúru po splatnosti k poslednému kalendárnemu dňu kalendárneho
mesiaca, za ktorý sa bude vykonávať fakturácia za webinár.
Podrobnosti o zriadení účtu vo webinári a jeho používaní možno nájsť v návode na našej internetovej
stránke na adrese:
http://testek.sk/files/Navod-na-pouzivanie-webinara.pdf
Ďakujeme Vám za využívanie našich služieb a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
S pozdravom a želaním pevného zdravia
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