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CENNIK
QUEST EXECUTIVE TRAINING dla kadry zarządzającej
JEDNORAZOWA OPŁATA ZA CAŁY OKRES ABONAMENTOWY :
a. 1600 PLN netto + VAT od osoby – jeżeli Klient nie wykupił programu ROZWÓJ Z
QUESTem dla kadry pracowniczej dla swoich pracowników za sumę co najmniej 10000
PLN netto + VAT.
b. 1300 PLN netto + VAT od osoby – jeżeli Klient wykupił program ROZWÓJ Z QUESTem
dla kadry pracowniczej dla swoich pracowników za sumę co najmniej 10000 PLN netto
+ VAT. Opłata w wysokości 1300 PLN netto + VAT dotyczy pierwszych 5 Użytkowników
Programu QUEST EXECUTIVE TRAINING , opłata za każdego kolejnego Użytkownika
zgłoszonego przez danego Klienta wynosi 800 PLN netto + VAT.

Przykład: Jeżeli Klient wykupi Abonamenty dla 7 Użytkowników, to koszty kształtują się
następująco:
5 x 1300 PLN + 2 x 800 PLN = 8100 PLN netto + VAT.
c. Dla Użytkowników, którzy ukończyli program menedżerski oferowany przez Quest Kompendium MBA, opłata wynosi 1100 PLN netto +VAT. Wysokość tej opłaty nie jest
uzależniona do wykupienia przez Klienta Programu ROZWÓJ Z QUESTem.
d. Opłatę należy uiścić w terminie 14 dni od rejestracji danego Użytkownika w Programie.
e. Opłaty abonamentowe nie ulegają proporcjonalnemu obniżeniu w przypadku
zgłoszenia Użytkownika w trakcie trwania Programu.
DODATKOWE „BONUSY” PROGRAMU
Klienci, którzy wykupili program ROZWÓJ Z QUESTem i wydatkowali w ramach tego Programu kwotę
nie mniejszą niż 10000 PLN netto + VAT mają możliwość zamówienia dodatkowego 5-godzinnego
dedykowanego szkolenia online dla Użytkowników zgłoszonych do Programu – za które opłata wynosi
tylko 1900 PLN netto + VAT, a następne 3 szkolenia online – do wyboru:
5-godzinne za zniżkową sumę 4500 PLN netto + VAT (regularna cena 6000 PLN netto +VAT), albo
8-godzinne za 6000 PLN netto +VAT (regularna cena 7500 PLN netto +VAT).
Data 1.06.2021
Każdy Użytkownik Programu QUEST EXECUTIVE TRAINING oraz ROZWÓJ Z QUESTem otrzymuje
zniżkę 10 % na zajęcia standardowe oferowane przez Quest Change Managers: Kompendium MBA
I, Zawodowa Sprzedaż, Zawodowe Negocjacje (online lub stacjonarne) – zniżka 10% obowiązuje
wyłącznie przy dokonaniu zapisu do zajęć standardowych w czasie trwania Abonamentu.
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