
Fashion Service 
di Larsson Roberto 

via Principe Amedeo, 135 

70121 Bari, тел. и факс 0039 0805212418 
ДДС  06318500722 

 

 

Моля, изпратете настоящият формуляр чрез факс или чрез имейл  
 

 ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ 

Записвам се в онлайн курса (отбележи с кръстче) 

 

    Моделиер дамско облекло: Основна  
версия (цена 217€ Без ДДС, разделена на три вноски) 
 
 
    Моделиер дамско облекло: интерактивна версия 
(цена 436€ Без ДДС, разделена на три вноски) 
 
Програмата, времетраенето и начинът на плащане 
на курсовете, са достъпни в сайта 
www.tehnologiinamodata.com 
www.tecnologiedellamoda.org 
  
Фирмени данни 

 

Име на фирмата 

 

Улица     № 

 

Пощенски код     Град/Село                  Област  

 

Телефон                           Факс   имейл 

 

 Регистрация по ДДС  

 

 

 

Данни на курсистът 

 

Фамилно име    Име 

 

Дата на раждане                 Място на раждане 

 

Улица                   №              

 

Пощ.код   Град/Село                  Област 

 

ЕГН                          

 

Телефон      имейл 

 

 

Образование 

 

 

 

 

 

 
 

НАЧИН ЗА УЧАСТИЕ 
Записване 
Записването се осъществява до изтичане на срока за 
записване, определен до 10/02/2020. 

До същата дата, участникът или фирмата, биха могли да 

приключат записването като платят  първата вноска с  
кредитна карта през страницата www.paypal.com 

(70€+7€ Без ДДС за основната версия; 143€+7€ Без ДДС  за 

интерактивната версия), чрез която ще ви бъде изпратено 
искане за плащане или по банков път. 

Фактурата ще ви бъде изпратена  по електронната поща, 
след извършване на плащането. 

 

Отказ 
На записалите се в курса се дава право на отказ от 
участие, по начин и спазвайки условието, посоченo в 
настоящата точка.  Имате възможност да се откажете, като 
изпратите чрез факс писмено уведомление,но не по-късно  
от два работни дни преди  дата на започване на курса, 
предвидена за 17/02/2020. 

 

Вариации в програмата 
Fashion Service си запазва правото да отложи или 
анулира предвиденият курс, като изпрати имейл 
съобщение на участниците до три работни дни преди 
предвидената за начало дата. В този случай Fashion 
Service се задължава да възстанови внесените от 
кандидат участниците средства, без каквито и да е други 
неустойки.  

 

Лични данни 
С този подпис декларирам, че оставям моите лични данни 
по смисълът на закона за използване на личните данни 
(Италиански законодателен декрет от 30 юни 2003 №196). 
Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на 
трети лица, същите ще бъдат използвани единствено с цел 
участие в курса. Отговорността за използването на вашите 
лични данни е на Fashion Service. 

 
Права 
Абсолютно е забранено разпространението на част или 
целият материал, свален от сайтовете на Fashion Service, 
принадлежащ на онлайн курсовете. Това се отнася и за 
видео уроците, които имат добавени символи за 
персонализиране към всеки записан, по този начин 
източникът на разпространение е лесно проследим.  

 
 
 

 

Подпис и печат  за приемане на условията 

 
 

Дата 

http://www.tehnologiinamodata.com/
www.tecnologiedellamoda.org
http://www.paypal.com/#_blank

