ДОГОВОР ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА АКАДЕМИЈА
MR. NEW LIFE

Склучен на ________ помеѓу,
1.

Максимум Маркетинг ДООЕЛ, Скопје - Mr. New Life, ул. Фредерик Шопен 2/10, 1000 Скопје, со
ЕМБС 6824684, и

2.

лицето __________________________ , со лична карта ______________ , на адреса ________________________ и
телефонски број _____________ .

Предмет на дoroвoрoт
Члeн 1
Предмет на овој Договор е регулирање на правата и обврските помеѓу договорните страни во вpска со
изучување на академијата Mr. New Life.

Цени и начин на плаќање
Член 2
Вкупен износ за посета на академијата Mr. New Life што треба да се плати изнесува ________ во денарска
противредност________ - ________ пакет

Члeн 3
Студентот ја плаќа сумата ________ (целосно / на рати) по ________________ (електронски, на жиро сметка, на
рата)

Права и обврски на Академијата Mr. New Life
Члeн 4
Академијата Mr. New Life сe обврзува да:
- Обезбеди пристап до комплетните материјали за следење на Програмата во електронска
формa;
- Обезбеди комплетни инструкции за што побрзо совладување на материјалот и соодветна
примена на методите на Академијата Mr.New Life.
- Обезбеди соодветни ментори за помош при Програмата;

-

Обезбеди техничка поддршка, телефонски, по пат на е-маил како и физички во нашите
канцеларии;

Права и обврски на учениците / партнери на Академијата Mr.New Life
Ученикот / партнерот се обрзува да:
-

-

Го потпише и испрати електронски овој договор на следната е-маил адреса
office@mrnewlife.com
Ја подмири договорената сума за академијата, согласно член 2 и член 3 од договорот;
Пред да почне со работа, да ги изгледа Курс 01, Курс 02 и Курс 03 внимателно со комплетни
забалешки за секоја лекција посебно и сите забелешки (барем 20 А4 страни) да ги испрати на
следната е-маил адреса support@mrnewlife.com;
Откако ќе ги комплетира забелшките, да испрати барање на следната е-маил адреса
support@mrnewlife.com за доделување ментор;
Ги следи насоките дадени од менторите;

Раскинување на договорот
Члeн 5
Секоја трансакција е конечна, и нема можност за поврат на средствата.
Члeн 6
Договорот се состои од 2 (два) исти примероци од кои 1 (еден) за секоја договорна страна.

_______________________
Mr. New Life

_______________________
Ученик / партнер

