
 
 
 

                                         
 
 
 
 

Wolters Kluwer Kft. – KRE ÁJK  
Levélcím: 1117 Budapest Prielle Kornélia u. 21-35. * Telefon: (1) 464-5656 * Telefax: (1) 464-5488 

 E-mail: anett.mate@wolterskluwer.com  

Jelentkezési lap 18JO05 /III. Magyar Energetikai Jogi Konferencia 

(több jelentkező esetén fénymásolható) 
 

Helyszín: Vital Hotel Nautis****  Időpont: 2018. május 31-június 1. 
(2483 Gárdony, Holdfény stny. 9.) 
 

Név: .........................................................................  Beosztás: ................................................................................  

Számlázási név:  ........................................................  Osztály:...................................................................................  

Számlázási cím:  ........................................................  Telefon: ..................................................................................  

A cég adószáma:  .......................................................  Fax: ........................................................................................  

Számlázási cím:  ........................................................  A résztvevő e-mail címe:  

Megjegyzés:  ...................................................................................................................................................................  

 
Kérem, az alábbi táblázatban jelölje „X”-el a megrendelni kívánt szolgáltatásokat!  
 

Szolgáltatás 
Szolgáltatás díja (nettó árak, 
az ÁFÁ-t nem tartalmazzák) 

Napi jegy ebéddel*     61 500 Ft  

Napi jegy ebéddel és vacsorával     70 600 Ft  

Teljes program ebéddel és vacsorával  
egyágyas szobában**     109 000 Ft  

Teljes program ebéddel és vacsorával 
kétágyas szobában** 

   100 000 Ft/fő  

szobatárs neve:  
 
…………………………………… 

 

   

Kedvezmények kizárólag a regisztrációs díjból adhatóak 
Early bird kedvezmény 2018. február 15-ig                                                                                                    15% 

 

csoportos kedvezmény: 
 3-5 fő között: 5% 
 5 főtől: 10% 

 

 

  

 

* a regisztrációs díj (napijegy) tartalmazza az előadások, szekciók, pódiumbeszélgetések, az oktatási segédanyagok, valamint a 
napi kávé és üdítő korlátlan fogyasztását valamint az ebédet. A kedvezmények kizárólag a regisztrációs díjból adhatók. A 
szállás és az étkezés költségeit közvetített szolgáltatásként számlázzuk. Egy cégtől több személy egymást váltva részt vehet a 
konferencián.  
** a szobaár tartalmaz 1 éjszaka szállást büféreggelivel, a szálloda fürdő- és wellness centrumának használatát, fürdőköpenyt, 
de nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. 
Utólag a kedvezmény érvényesítésére sajnos nincs lehetőség.  Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőzően 
2018. április 15-ig. Ezt követően történő lemondás esetén a teljes részvételi díj 50%-a + áfa technikai díjként fizetendő, 
amennyiben lemondás nem érkezik a rendezvényig, a teljes részvételi díj kiszámlázásra kerül. A részvétel feltétele a részvételi 
költségek előzetes befizetésének igazolása.  A jelentkezési és lemondási feltételeket tudomásul vettük. A részvételi díjról szóló 
számlát az előadás kezdetéig kiegyenlítjük. 
 
 
 
 
 ..............................................  , (dátum). ................................................... Ph ..........................................................  



           cégszerű aláírás 


