Kalmár Ádám Autósiskola
2020.04.01.
VÁLLALÁSI FELTÉTEL KIEGÉSZÍTÉSE E-LEARNING KÉPZÉSHEZ
(A TÁJÉKOZTATÓ AZ AKTUÁLIS VÁLLALÁSI FELTÉTELLEL EGYÜTT ÉRVÉNYES)

Képzőszerv:
Kalmár Ádám E.V.
székhelye :2600 Vác Galcsek György u 19.
kalmarjogsi@gmail.com, www.kalmarjogsi.hu
Tel.: +36305003600
Iskolavezető: Kalmár Ádám
Képzőszerven keresztül megrendelt tananyagot az alábbi cég biztosítja:
E-Educatio
Tananyagot irodáinkban személyesen, ügyfélfogadási időben lehet igényelni:
Vác, Galcsek utca 19: Hétfő, Kedd: 8:00 – 12:00
Budapest, Kertész utca 30. Hétfő: 16:30 – 18:30
A tananyag megrendelésének feltételei:

Személyigazolvány és lakcímkártya másolat

Amennyiben van jogosítvány annak másolata

Iskolával kötött oktatási szerződés

Orvosi alkalmasságról szóló eredeti igazolás

Kategóriánként meghatározott I. + II. részlet befizetése, továbbá a motoros és személygépjármű vezető kategória esetében + 5.000.- Ft.
A tananyaggal kapcsolatos fontos információk:

az első kiküldött tananyag hozzáférése e-mailben érkezik az E-titán felületről, amely 3 hétig aktív, ez idő alatt kell a regisztrációt elvégezni

regisztrációt követően a tananyag 180 nap vagy 75 óra erejéig érhető el

a tananyag hosszabbítására lehetőség van, amely +30 napot és +10 órát biztosít (a hosszabbítás díja +5.000 Ft)

határidők lejárta után újbóli képzés újbóli beiskolázás után lehetséges (Beiskolázás díja 20.000 Ft)

a tananyag különböző nyelveken ( magyar, angol, német ) érhető el, a nyelvezet meghatározása a tanuló kötelessége a beiratkozásnál (az árak
változhatnak!)

a tananyag technikai eléréséről a tanuló köteles gondoskodni

Elméleti vizsgára bocsájtható az:

aki az elméleti képzést teljesítette, erről a rendszer által képzési igazolást kapott

az első vizsgaeseményig a beiskolázástól számított kevesebb, mint 9 hónap telhet el

orvosi alkalmassági papírját az iskola felé leadta

a vizsgához szükséges jelentkezési lapot személyesen aláírta
Árak:
A kategóriához tartozó aktuális vállalási feltételek tartalmazzák a képzés díjait. (Szerződés is tartalmazza)
Az árváltozás jogát fenntartjuk, amennyiben a tananyag díja megváltozik a képzés alatt a tanuló az aktuális díjat köteles befizetni. Az iskola
évente egyszer változtatja árait.
Az első befizetendő összeget lehetőség van banki utalással vagy készpénzben fizetni.
Banki átutalás esetén: Kalmár Ádám E.V. (Budapest Bank) 10103898-70779700-01005007
Vizsgázó jogai és kötelezettségei:

Vizsgázó a vállalási feltétel, a szerződés és az adatkezelési tájékoztató elolvasása és értelmezése után, azokban foglaltakat tudomásul veszi.
Külföldi tanulóinkra vonatkozó feltételek:
Nem magyar állampolgársággal rendelkező tanulóknál különös figyelmet kell fordítani az érvényes tartózkodási engedély meglétére, és az arra
vonatkozó előírásokra, illetve igazolniuk kell az alapfokú iskolai végzettségüket. A külföldön megszerezett bizonyítványok esetén a 24/2005
IV.21. GKM rendelet 10 paragrafus 4. bekezdés alapján kell eljárni.
Engedélyező és felügyeletet ellátó hatóság neve:
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit KFT.
1082. Budapest, Vajdahunyad utca 45.
Vizsgáztatást és ellenőrzést végző hatóság neve:
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit KFT.
1082. Budapest, Vajdahunyad utca 45.
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