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Novinkou v našej ponuke posuvných dverí je posuvný systém 
PORTAVANT z produkcie spoločnosti WILLACH - VITRIS.  
Produktová rada PORTAVANT spĺňa požiadavky najvyššej 
známky kvality, ku ktorým okrem iného patria dlhodobá 
životnosť, estetický dizajn, vysoká bezpečnosť a 
bezproblémová montáž. 
 
Na školení získate teoretické i praktické skúsenosti, ako 
správne montovať klasické, teleskopické alebo automatické 
posuvné systémy: 

• PORTAVANT 60 
• PORTAVANT 60 TWINGLINE  
• PORTAVANT 80 AUTOMATIC 

 

  
Prezentácia bude vedená odborníkmi spoločnosti 
Willach-Vitris s prekladom do slovenského jazyka. 
Odborný preklad zabezpečuje Jaroslav Marko. 

Spoločnosť Willach patrí k popredným výrobcom 
kovaní pre sklo v Európe. Na trhu pôsobí od roku 1889 
a stratégiou založenou na výrobe vysokokvalitných 
produktov a precíznom dodržiavaní noriem 
a štandardov. Neustálymi technickými inováciami 
a ponukou komplexných riešení s dôrazom na detail si 
drží popredné postavenie na trhu. Produkty VITRIS sú 
vyrábané pod prísnymi výrobnými postupmi a sú 
certifikované podľa platných ISO noriem. 

                MIESTO AMIESTO AMIESTO AMIESTO A    ČASČASČASČAS                     CENYCENYCENYCENY    
  
Termín: 02.03.2016     
Uzávierka: 19.02.2016 
Predpokladané trvanie: 11:00 do 15:00  
Registrácia účastníkov: 10:45 
 
Miesto školenia:  KRAUS Galéria, Hrachová 12/C, Bratislava, 
Slovensko   
GPS súradnice: 48° 8’ 44.7831397” N   17° 10’ 42.5130844” E 

  
Kapacita účastníkov je obmedzená na 16 osôb. 
 
Cena: 30 €/osoba deň 
V cene je zahrnuté občerstvenie a obed. 
Parkovanie je bezplatné pred KRAUS Galériou.  
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  PRIHLÁŠKA 
Doprava - individuálna. Parkovanie - zdarma pri objekte.  Kapacita účastníkov je obmedzená.  

 
Firma:...............................................................................................................................................IČO:........................................................... 
  
Adresa:................................................................................................................................................................................................................ 
 

Prihlášku vyplnil: (vyplňte len ak prihlasujete iných účastníkov ako seba):  
 
meno a priezvisko ........................................................email: ......................................telefon:................................... 

 
Záväzne prihlasujem nižšie uvedené osoby na školenie:     
    

MONTÁŽ POSUVNÝCH SYSTÉMOVMONTÁŽ POSUVNÝCH SYSTÉMOVMONTÁŽ POSUVNÝCH SYSTÉMOVMONTÁŽ POSUVNÝCH SYSTÉMOV    PORTAVANTPORTAVANTPORTAVANTPORTAVANT    
2. MAREC 2016 

Účastník I.Účastník I.Účastník I.Účastník I.                                        

Meno a priezvisko...........................................................................................................................  

Kontaktný email......................................................................... Telefón:.......................................   

Účastník II.Účastník II.Účastník II.Účastník II.                                        

Meno a priezvisko...........................................................................................................................  

Kontaktný email......................................................................... Telefón:.......................................   

Účastník III.Účastník III.Účastník III.Účastník III.                                        

Meno a priezvisko...........................................................................................................................  

Kontaktný email......................................................................... Telefón:.......................................   

__________________________ 
Ochrana súkromia: 

 
Týmto udeľujem súhlas spoločnosti KRAUS Glas Beschlaege, s. r. o., IČO: 45 421 692, so sídlom Hrachová 14/C, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 

I, oddiel Sro, vložka č. 63466/B (ďalej len “spoločnosť”) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, 
adresa, telefón, e-mail, ktoré tvoria moje konto/profil, ako aj so spracovaním údajov o nákupoch tovaru a služieb, a to na dobu neurčitú (t. j. do odvolania) za účelom zaradenia do databázy zákazníkov spoločnosti 
nakupujúcich v súlade so Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami spoločnosti a na marketingové účely. Zároveň dávam týmto súhlas v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka so 
spracovaním svojej podobizne zachytenej na fotografiách vyhotovených na akciách/školeniach organizovaných spoločnosťou, na ktorých som sa zúčastnil alebo zúčastním, vrátane ich zverejnenia na webovej stránke 
spoločnosti a na profiloch spoločnosti na sociálnych sieťach a to na marketingové účely, na dobu neurčitú až do odvolania. 

Beriem na vedomie, že som oprávnený písomne požiadať o poskytnutie informácie o osobných údajoch, ktoré sú o mne spracovávané, mám právo k ich prístupu a v prípade porušenia svojich práv mám možnosť 
obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Daný súhlas môžem kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu na info@kraussro.sk 

Súhlas udeľujem dobrovoľne a potvrdzujem, že mnou uvedené údaje sú správne a pravdivé. Spoločnosť sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a 
zároveň prehlasuje, že ochrana osobných údajov sa zaručuje najmenej v rozsahu v akom sa uplatňuje v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v rozsahu v akom sa uplatňuje 
na prenos osobných údajov v rámci krajín Európskej únie.   

Osobné údaje nebudú sprístupnené tretej osobe - okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, alebo ak bude sprístupnenie osobitne dohodnuté medzi spoločnosťou a zákazníkom. 

           
V Bratislave, dňa: .......................................................        .......................................................              Podpis 


