
ZávaZná přihláška
do kurzu – školení Trieste academy, Bezručova 53, 763 02  Zlín, tel.: +420 604 231 224, www.smartdetailinguniversity.cz

ÚDAJE ÚČaSTnÍka

jméno a příjmení:  

datum a místo narození: 

adresa bydliště: 

kOnTakT

e-mail: telefon:

ZávaZnĚ SE TÍMTO přihlašUJi DO kURZU - škOlEnÍ:

škOlEnÍ ODBORné
Školení lepení fólií na karoserie vozů - 3D WRAP    
(dvoudenní, cena: 8 300 kč + DPH), termín:  29. - 30. 1. 2019 12. - 13. 3. 2019

Školení lepení fólií na okna automobilů - tónování autoskel 
(jednodenní, cena: 5 500 kč + DPH), termín:  30. 1. 2019 13. 3. 2019

Dvoudenní školení lepení folií na okna aut – tónování autoskel vč. zkoušky 
(dvoudenní, cena: 12 000 kč + DPH), termín:  30. - 31. 1. 2019 13. - 14. 3. 2019

Školení lepení fólií na okna - rovné sklo v architektuře 
(jednodenní, cena: 6 000 kč + DPH), termín:   

Školení PROFFESIONAL CAR CARE  
více na: www.smartdetailinguniversity.cz

REkvalifikacE (vyplňte termín)
Rekvalifikační kurz LEPENÍ 3D WRAP fólií na KAROSERIE automobilu
(min. týdenní intenzivní, cena: 19 300 kč), termín:  28. 1. - 1. 2. 2019 11. 3. - 15. 3. 2019

Rekvalifikační kurz lepení autofólií (bez demontáže skel z vozu)
(min. týdenní intenzivní, cena: 28 300 kč), termín: 28. 1. - 1. 2. 2019 11. 3. - 15. 3. 2019

Rekvalifikační kurz lepení fólií termoizolačních a bezpečnostních  
(min. týdenní intenzivní, cena: 18 830 kč), termín:  28. 1. - 1. 2. 2019 11. 3. - 15. 3. 2019

pOkUD JE pláTcE ODlišný OD ÚČaSTnÍka

jméno a příjmení (název firmy): 

adresa: 

IČ / DIČ: 

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů společnosti TRiESTE a. s.

datum, místo: podpis účastníka stvrzující závaznou účast:

Přihlášku vytiskněte, podepište a zašlete na adresu TRiESTE a. s., Bezručova 53, 763 02  Zlín 
nebo e-mailem na manasova@trieste.cz, www.smartdetailinguniversity.cz.
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