MŰANYAGHEGESZTŐ TANFOLYAM
ÉS FELKÉSZÍTÉS
MINŐSÍTÉS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA

Korszerű ipari ivóvíz-, tűzivíz-, hűtővíz-, földgáz-, illetve vegyi anyagok és más közegek szállítására alkalmas
csőhálózatok építőinek és karbantartóinak, valamint műanyag alkatrészek, lemezből gyártott tartályok,
medencék, szigetelések kivitelezőinek képzése.

Tisztelt Partnerünk! Kedves Jelentkező!
A 80

órás (2 hetes)

MŰANYAGHEGESZTŐ képzésünk következő időpontja:

2018. április 9 – 20.
Jelentkezési határidő: 2018. március 26.
A minősítő vizsga napja: 2018. április 20.

Képzés helyszíne: VILLOX-VÖRSAS Oktató Központ
1239 Budapest, Ócsai út 6.
Csőrendszerek hegesztése modul:
240.000,- Ft + Áfa / fő

Lemezhegesztés modul:
180.000,- Ft + Áfa / fő

2 hetes komplex tanfolyam díja:
420.000,- Ft helyett 290.000,- Ft + Áfa / fő
A 80 órás képzés időtartama alatt lehetőséget biztosítunk egy 24 órás,
3 napos minősített műanyaghegesztő felkészítésre, azon minősített
műanyaghegesztőknek, akik a minősítésüket szeretnék meghosszabbítani.

3 napos minősített műanyaghegesztői felkészítés díja:
48.000,- Ft + Áfa / fő
(kizárólag a már korábban minősített műanyaghegesztő bizonyítványt
szerzett személyek számára)
Vizsgadíj (15/2012. NGM közl. szerint): 24.000,- Ft + Áfa / fő / eljárás (3+3 évre)
Vizsgadíj (MSZEN 13067 szerint): 40.000,- Ft + Áfa / fő / eljárás (2+2 évre)
Minősítés díja: 22.500,- Ft + Áfa / fő / eljárás
Gyakorlónap díja: 30.000,- Ft + Áfa / fő

A műanyaghegesztéshez külön megrendelhető nálunk a beütő szerszám is 16.535,- Ft + Áfa-ért!

Önnek lehetősége van választani a 3 modul közül annak figyelembevételével, amilyen eljárásokból szeretne
minősítést szerezni az elkövetkező 2+2, vagy 3+3 évre!

A tanfolyam minimum 10 fő és maximum 20 fő részvételével kerül megrendezésre!

A tanfolyamra való regisztrálás feltétele a mellékelten csatolt jelentkezési lap visszaküldése
a villox@villox.hu e-mail címre.

A komplex tanfolyam díja tartalmazza a Műanyaghegesztők aranykönyve című
kiadványunkat, mely nagy sikernek és elismerésnek örvend a szakmán belül!
A tanfolyam elvégzéséről a VILLOX-VS Felnőttképzési, Vállalkozásfejlesztési
Szaktanácsadó és Szolgáltató Kft., névre szóló tanúsítványt állít ki!
A képzés részleteiről tájékozódhat a www.villox.hu, illetve a www.vorsas.hu
weboldalon is, valamint telefonon is várjuk szíves érdeklődésüket
a +36-20-341-4930-as vagy a +36-20-415-7793-as mobilszámainkon!

Az VILLOX-VÖRSAS Oktató Központ az egyedi igények alapján felmerülő
hegesztési eljárások oktatását is vállalja!

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
ÉLJEN A VÖRSAS Kft. EGYEDI FELAJÁNLÁSÁVAL IS, ÉS HEGESSZEN OLCSÓBBAN!
A komplex tanfolyamra beiskolázó vállalkozások jelentkezőnként 50 ezer forintos engedményre* jogosultak,
ha legalább nettó 500.000,- forintért rendelnek terméket a Vörsas Kft-től!
Ez a kedvezmény más kedvezményekkel együtt is felhasználható és a 2018. április 30-ig beérkezett
megrendelésekre vonatkozik!
*Engedmény: 3.000.000,- forint értékhatárig legfeljebb 30%!
www.vorsas.hu/weldcontrolef

