Podmienky pre získanie poldňovej konzultácie zdarma
Naši konzultanti Vám radi pomôžu formou bezplatnej konzultácie v rozsahu štyroch hodín,
ktorej štandardná hodnota je 500,- eur.
Poskytujeme tri možnosti, ako môžete získať takúto službu bezplatne.

Prvá poldňová konzultácia zdarma
Prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke sa môžete uchádzať o svoju prvú konzultáciu zdarma, a to v
prípade, že:
1. na našej stránke ste sa uchádzali o prvú konzultáciu zdarma do 24 hodín od prihlásenia
2. ešte ste od nás neodobrali žiadnu službu.

Druhá poldňová konzultácia zdarma
V prípade, že ste už prvú konzultáciu zdarma získali a mala pre Vás prínos, máte možnosť získať výnimočne ešte jednu
poldňovú konzultáciu zdarma. Podmienky pre jej získanie:
1. Výsledkom každej konzultácie je zoznam spísaných krokov, ktoré je potrebné urobiť pre vyriešenie problému v
niektorej oblasti. Ak sa chcete uchádzať o ďalšiu konzultáciu zdarma, je potrebné preukázať, že ste vykonali všetky
kroky tohto plánu.
2. Ak ste tak ešte neurobili, zaregistrujete sa na našej stránke www.consultpoint.sk. Stiahnete si eBook a zároveň sa
zapíšete do mailingového zoznamu, vďaka čomu sa budete môcť vzdelávať v oblasti riadenia firmy, motivácie svojich
ľudí a manažérskeho rozvoja prostredníctvom článkov, emailových seriálov a podobne. Kedykoľvek sa budete môcť z
ich odoberania odhlásiť.
3. Dáte „like“ našej facebook stránke https://www.facebook.com/consultpoint.sk a zdieľate jeden príspevok, ktorý
sa Vám páči.
4. Na e-mailovú adresu obchod@consultpoint.sk nám pošlete referenčný list, v ktorom uvediete, čo Vám prvá
konzultácia priniesla.
5. Samotná konzultácia je zdarma, jediné náklady, ktoré Vám prefakturujeme, budú náklady na PHM/ cestovné
konzultanta, ktorý k Vám docestuje kamkoľvek na území Slovenskej alebo Českej Republiky vo výške 0,21 eur na
1 kilometer.

Akciová poldňová konzultácia zdarma
Z času na čas - v nepravidelných intervaloch, poskytujeme akciovú službu „Poldňová konzultácia zdarma“. Býva
časovo ohraničená, pričom v určenom časovom intervale je potrebné dohodnúť si termín konzultácie (ktorý môže byť i
mimo tohto intervalu). Podmienky pre pre jej získanie:
1. Ak ste sa rozhodli využiť akciovú ponuku po prvý krát, jedinou podmienkou je, že akceptujete úhradu nákladov na
PHM/cestovného konzultanta, ktorý k Vám docestuje kamkoľvek na území Slovenskej alebo Českej Republiky vo
výške 0,21 eur na 1 kilometer.
2. Ak ste už jednu poldňovú konzultáciu zdarma využili, platia podmienky pre získanie druhej poldňovej konzultácie
zdarma.

!

Pokiaľ nám píšete cez kontaktný formulár zo stránky, naša odpoveď na Vami zadaný e-mail môže skončiť
v nevyžiadanej pošte. Preto si, prosím, do 48 hodín od Vašej komunikácie z našej stránky skontrolujte
priečinky s nevyžiadanou poštou, „spam“, „junk“, prípadne priečinok určený na komerčnú propagáciu.
Odporúčame do kontaktného formulára zadať aj Vaše telefónne číslo, tak sa naša komunikácia určite nestratí.

Upozorňujeme, že pokiaľ sa nám s Vami nepodarí spojiť do 1 mesiaca od Vašej prvej komunikácie a/alebo dohodnúť
termín konzultácie, nárok na poldňovú konzultáciu zdarma Vám zanikne. Môžete sa samozrejme uchádzať o ďalšiu,
pokiaľ spĺňate podmienky uvedené v tomto dokumente.

Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto podmienok.
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Tieto podmienky sú platné od 1. septembra 2015.

