
Fatura Bilgileri :

KONFERANS DELEGE KAYIT FORMU
*Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.

*Son Kullanıcı Delege Kayıt

1 Kişi

**Tedarikçi Delege Kayıt

295 € + KDV
Katılımcı Bilgisi :

ÖNEMLİ NOT: Konferansa kayıt yaptırmış kişi ve kişiler etkinliğin tüm katılımcı olanaklarından faydalanabileceklerdir.

5 Kişi ve üstü tüm kurumsal katılımlarda %  15 indirim sağlanacaktır.

Katılımcı Delege - Kişi Detayları :

* Ödemeyi Havale/EFT ile yapmak için faturanın üzerindeki hesapları kullanabilirsiniz.
* Ödemeyi Kredi Kartı ile yapmak için lütfen aşağıdaki mail order formunu doldurunuz.
* Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. Tüm banka masra�arı alıcıya aittir.

İsim - Soyad Pozisyon E-Mail Cep

Şirket (Unvan) :
Adres : 
Vergi Dairesi ve No :
Telefon ve E-Mail
Ek Bilgi :

Ödeme Şekli :

Mail Order Formu :

395 € + KDV

Kredi kartı sahibi İsim Soyisim : .........................................................................................................

Kredi kartı tipi :   MasterCard    Visa

Kredi kartı numarası : .............................................................................

Kredi kartı Son Geçerlilik Tarihi : ......... /........... 

CVV2(*) : ................................ (*)CVV2 kodu kartınızın arka yüzündeki 3 haneli numaradır.

Kredi kartı sahibinin imzası : ...........................

Tarih : ....................................

Anlaşma Şartları :

Katılım formunun doldurulması ve anlaşmanın imzalanması doldurulmuş tüm bilgilerin doğruluğunu, aşağıdaki anlaşma şartlarının kabul edildiğini 
ve 5 iş günü içerisinde tüm ödemenin Pronto Organizasyon Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye yapılacağının kabul ve garantisidir. Katılım olsun ya da olmasın 
ödemenin şirket ya da kişi tarafından yapılacağı kabul ve garanti edilmiştir. Eğer konferansa katılmaz iseniz, alternatif bir katılımcı kabul edilecektir. 
İptaller yazılı olarak, konferansın başlamasına en azından 30 gün kala elimize geçer ise kabul edilecektir. Bu durumda 150 Euro idari masra�ar 
kesildikten sonra, ödenen paranın geri kalanı iade edilecektir. Konferansa kalan süre 30 gün veya daha az olan durumlarda yapılan iptallerde para 
iadesi olmayacaktır. Sözlü iptaller geçerli sayılmayacaktır. Konferansın genel kıyafet kuralı erkekler için takım elbise ve kravattır. İşbu Sözleşmenin 
uygulanmasından ya da konferans esnasında doğabilecek her türlü uyuşmazlıklar için İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri 
yetkili kılınmıştır.

*Anlaşma şartlarını okudum ve anladım.

İmza * : ................................................              Tarih : ........................................

*Doldurulmuş formu info@crmsummit.org adresine mail yoluyla veya 0 530 462 11 11 numaralı telefona whatsapp yoluyla yollayınız.:




