
Visszaküldendő az onlinefelkeszito@euvizsga.eu e-mail címre! 

Visszaküldendő az onlinefelkeszito@euvizsga.eu e-mail címre! 

Megrendelő lap online (Skype) személyes felkészítő tanácsadásra 
 

1. Személyes adatok (megadása kötelező) 
 

Alulírott: ….....………………………………………………………………………………………………………………….…….(név), 
 

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Skype azonosító: …………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 

E-mail: ………………………………………………………….…………………..Telefon:……………………………………………... 

megrendelem a magyar nyelvű egyszemélyes online (Skype) EPSO CBT felkészítő tanácsadást a PsyArt Bt-től az alábbiak szerint. 
 

2. Az online egyszemélyes EPSO CBT felkészítő választott részei:  
    (jelölje meg, mely részeket kívánja megrendelni) 

□ Az EPSO versenyvizsgákról ............................ 1….. óra, 

□ Verbal Reasoning Test.................................... 1,5... óra, 

□ Numerical Reasoning Test…………………….. 1,5... óra, 
□ Abstract Reasoning Test.................…………....1,5... óra, 
□ Situational Judgment Test ……………………...1,5… óra, 

□ Organising and Prioritising + Accuracy Test .....1….. óra, 

 
Az online személyes felkészítő tanácsadás első, tervezett időpontja (hétvége is lehet!): ...........................................................  
 

Az online személyes felkészítő tanácsadás díja: 28,00 €uro/óra (11.255 Ft/óra) 
 

Fizetési mód: Kizárólag átutalással (PsyArt Bt. K&H Bank: 10401048-50485653-52561001), 
 

Számlázási cím + Cég esetén Adószám: ………………………………………………………………………………………………… 
 

A megrendelés aláírásával elfogadom az alábbi feltételeket: 
 

1. Tudomásul veszem, hogy az online személyes felkészítő tanácsadást tartó PsyArt Bt. nem vizsgálja, hogy megfelelek-e az EPSO által meghirdetett versenyvizsgán 
megszabott képzettségi és egyéb követelményeknek. Tudomásul veszem, hogy semmilyen igénnyel nem élhetek a PsyArt Bt-vel szemben abban az esetben, ha az 
EPSO elutasítja a jelentkezésemet a meghirdetett versenyvizsgára. 

2. Az online személyes felkészítő tanácsadásra jelentkezés akkor érvényes, ha az online személyes felkészítő tanácsadás díja a PsyArt Bt. K&H Banknál vezetett 
10401048-50485653-52561001 számlájára beérkezik. Az átutalás közlemény rovatában a jelentkező nevét és az „EPSO online felkészítő” szavakat kell feltüntetni. A 
befizetésről a PsyArt Bt. e-mailben visszaigazolást küld. 

3. Tudomásul veszem, hogy az online személyes felkészítő tanácsadás időpontja a PsyArt Bt-vel történő egyeztetés alapján változhat, az online személyes felkészítő 
tanácsadás végleges időpontja a PsyArt Bt-vel történt közös egyeztetés alapján megállapított időpont. 

4. Tudomásul veszem, hogy ha az Internet kapcsolat rossz minősége, vagy hiánya miatt az online személyes felkészítő a közösen megbeszélt időpontban elmarad, a 
PsyArt Bt. a Megrendelővel közösen új időpontot jelöl meg, hogy az online személyes felkészítő mihamarabb megvalósuljon. 

5. Tudomásul veszem, hogy az online személyes felkészítő tanácsadásra vonatkozó megrendelésnek az online személyes felkészítő tanácsadás napját megelőző 3. 
napig történő esetleges lemondása esetén a PsyArt Bt. az online személyes felkészítő tanácsadás díjának 50%-át téríti csak vissza. Amennyiben a jelentkező a 
tanácsadás díjának 50%-át már megfizette, azt nem követelheti vissza. Az említett határidőt követő lemondás esetén, illetve ha a személyes felkészítő 
tanácsadáson – bármely okból – a jelentkező nem jelenik meg, a díjat nem követelheti vissza. 

6. A PsyArt Bt., illetve az általa megbízott személyek az online személyes felkészítő tanácsadás szervezése és lebonyolítása, az ezzel összefüggő kapcsolattartás, 
illetve az online személyes felkészítő tanácsadás díjának megfizetésével összefüggő számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezelik a megrendelő lapon 
megadott személyes adatokat. A PsyArt Bt., illetve az általa megbízott személyek a jelentkező által megadott adatokat csak e célból kezelik, más személynek – a 
törvényben írt eseteket kivéve – nem továbbítják, és nem teszik hozzáférhetővé. E hozzájáruló nyilatkozat megtétele az online személyes felkészítő tanácsadáson 
való részvétel feltétele. 

7. Tudomásul veszem, hogy a PsyArt Bt. a rendelkezésre bocsátott, a PsyArt Bt. által készített anyagok (prezentációk, tesztsorok, egyéb anyagok), illetve az online 
személyes felkészítő tanácsadáson elhangzottak, továbbá a külön értékesített tesztsorok a PsyArt Bt. szellemi tulajdonát képezik, és a PsyArt Bt. azokkal 
kapcsolatban minden jogot fenntart. Az említett anyagokat elektronikus vagy más úton rögzíteni, másolni, sokszorosítani, terjeszteni, értékesíteni, 3. félnek 
továbbadni, egyéb módon hasznosítani a PsyArt Bt. ügyvezetőjének írásbeli engedélye nélkül tilos.  

8. Hozzájárulok ahhoz, hogy a PsyArt Bt., illetve az általa megbízott személyek megkeressenek az EPSO vizsgán szerzett tapasztalataim megosztása érdekében, 
illetve felkészítő kurzusok ajánlása céljából, és e célból a megjelölt adataimat kezeljék. E hozzájáruló nyilatkozatot az info@euvizsga.eu címre küldött e-maillel 
bármikor indokolás nélkül visszavonhatom.  

Amennyiben nem kíván a 8. ponthoz hozzájárulni, kérem, jelölje x-szel: □ 
 

Jelentkezésének elfogadásáról elektronikus levélben értesítjük. 
 
 

Kelt: ……………………………….., 2022. ……………………….…                        …………………………………………….. 
                                résztvevő aláírása 
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