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EBC*L „A” MODUL VIZSGA
Jelentkezési lap
(Nyomtatott betűkkel, olvashatóan kérjük kitölteni!)

Név ill. születéskori név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Diákigazolvány‐szám:
Lakcím:
Levelezési cím:
Telefon/mobil:
E‐mail cím:
Legmagasabb iskolai
végzettség:
(tegyen X‐et a megfelelő helyre!)

-

egyetem

-

főiskola

-

gimnázium

-

szakközépiskola

-

technikum

-

szakmunkásképző

-

általános iskola

Ezúton jelentkezem az EBC*Licensing Magyarország Kft. által szervezett alábbi EBC*L vizsgára a
következő feltételekkel:
Vizsga megnevezése:

EBC*L (Egységes Európai Gazdasági Oklevél) „A” modul vizsga

Vizsga formája, időtartama:

írásbeli, 120 perc

Vizsga időpontja:
Vizsga kezdete:
Vizsga helyszíne:
A vizsga díja:
Oklevél nyelve:
(tegyen X‐et a megfelelő helyre!)

139 Euro (Diákigazolvány felmutatásával 50% kedvezmény: 69 Euro)
német

angol

mindkettő*

* Amennyiben az oklevelet német és angol nyelven is kéri kiállítatni, 1.000 Ft,‐
oklevél‐kiállítási díjat számolunk fel.

A sikeres EBC*L vizsgához 75% feletti teljesítmény szükséges. A sikeresen vizsgázók részére EBC*L
oklevelet állítunk ki német és/vagy angol nyelven.
Számlázási név:

Számlázási cím:

A fizetés módja (tegyen X‐et a megfelelő helyre!):
csekk

átutalás

Forintban**

Euróban

készpénz (ügyfélszolgálati irodában)

(** Amennyiben Forintban szeretne fizetni, a vizsga díját a jelentkezés napján érvényes MNB Euro/Forint középárfolyamon számítjuk át)
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Nyilatkozat:
1.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a vizsgán való részvétel nem az EBC*L Képviselet hibájából hiúsul meg,
úgy a vizsga díját nem igényelhetem vissza, de lehetőségem van egy másik időpontban vizsgát tenni.

2.

Tudomásul veszem, hogy csak a vizsgadíj befizetése és az ezt igazoló dokumentum bemutatása után vagyok
jogosult a vizsgán részt venni.

3.

Amennyiben diákigazolvánnyal rendelkezem, a diákigazolvány mindkét oldalának másolatát mellékeltem.

4.

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ………………………………………………

…………………………………………
Vizsgázó
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............................................................
Gondviselő (kiskorú esetén)

