Шановні партнери.
Інформація про тренінги Навчального центру Бош 2018 (каталог, графік, прайс-лист) розміщена на нашому
сайте за посиланням:
http://ua-ww.bosch-automotive.com/uk/services_support_workshopworld/bosch_training_center/bosch_training_center
Схему проїзду та адреси готелів Ви знайдете в кінці каталогу 2018р., стор.31.
Бронювання та оплату готелю учасник виконує самостійно.
У вартість навчань входять обіди (один раз на день).
Для запису на тренінг необхідно:
1. надіслати листа електронною поштою на адресу tr@ua.bosch.com в
якому необхідно вказати:
- дати та назву тренінга;
- ПІБ учасника навчання та його контактний номер телефону;
- Назву Вашої компанії та код ІПН (компанії чи фіз.особи, від імені якої буде оплачене навчання!).
- e-mail і номер телефону контактної особи для погодження організаційних питань.
2. або заповнити заявку, форма якої знаходиться на цій же сторінці сайту, та відправити її на адресу
tr@ua.bosch.com
Новим клієнтам, які раніше не працювали з компанією Роберт Бош, необхідно надіслати
скан-копії таких реєстраційних документів:
Для юридичних осіб (тої особи, ТОВ, ФОП, ПП…., від імені якої буде оплачене навчання):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Свідоцтво про реєстрацію чи Виписка з держреєстру (якщо СПД)
Сторінка Статуту, де вказана повна та скорочена назва підприємства
Свідоцтво про реєстрацію платника податків
Лист із реквізитами компанії (адреса реєстрації, банківські реквізити та ін..)
Телефон підприємства (для зазначенні у податковій накладній)
ПІБ директора
Довідка з ідентифікаційним кодом підприємства
E-mail і номер телефону контактної особи.

Для приватних осіб (тієї особи, від імені якої буде оплачене навчання):
1.
2.
3.
4.

Скан-копії усіх заповнених сторінок внутрішнього паспорту
Вказати поштовий індекс за адресою прописки та и продублювати в е-мейлі адресу прописки
Скан-копія ідентифікаційного коду
E-mail і номер телефону контактної особи

Просимо розміщувати заявки на участь у навчаннях завчасно.
Для надання клієнтського номеру в базі Роберт Бош необхідно від трьох до п'яти днів.
Після розміщення заявки Вам надійде повідомлення про підтвердження реєстрації з рахунком на оплату або повідомлення
про відміну навчання, у випадку, якщо група учасників не була набрана.
Оплату згідно рахунку необхідно провести не пізніше, ніж за 2-3 дні до початку навчання.
Оплата за участь у навчанні має бути проведена:
- від юридичних осіб - безготівковий платіж з р/р компанії, на ім'я якої виставлено рахунок;
- від приватних осіб – у відділенні будь-якого банку на території України від особи, на ім'я якої виставлено рахунок.
Навчання згідно графіку відбудеться у випадку формування групи від 4х осіб.
Відправити заявку на участь у навчанні необхідно не пізніше, ніж за 7(сім) календарних днів до дати початку навчання.
Відмінити раніше подану заявку на участь також можна не пізніше, як за 7(сім) календарних днів до дати початку навчання.
Проте, у будь-якому разі, будь-ласка, попереджайте про відміну заявки завчасно.
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