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Warunki otrzymania Autoryzacji Grup Montażowych w firmie
Porta KMI Poland
-

o autoryzację mogą ubiegać się wyłącznie firmy. Autoryzacja jest egzaminem sprawdzającym
umiejętności uczestników w zakresie montażu i znajomości produktu PORTA. W związku z
tym uczestnicy powinni mieć bogate doświadczenie z zakresu naszego asortymentu (np.
montaż ościeżnicy Porta – System, drzwi antywłamaniowe Granit, drzwi zewnętrzne)

-

Autoryzacja jest wystawiona na firmę, lecz dotyczy konkretnego montera, który bierze w niej
udział. Osoba starająca się o jej otrzymanie jest rekomendowana przez właściciela firmy.
Koszt autoryzacji wynosi 615 PLN brutto za jedną osobę.

Procedura zgłoszenia do odbycia Autoryzacji Grup Montażowych
-

Firma zainteresowana odbyciem autoryzacji przez swoich pracowników zgłasza taką potrzebę
w Dziale Marketingu PORTA pod numerem
tel. 058 677 82 49

-

Pracownik Działu Marketingu przesyła za pomocą poczty elektronicznej formularz
zgłoszeniowy do odbycia Autoryzacji.

-

Po zapoznaniu się z warunkami Autoryzacji i ich zaakceptowaniu wypełniony Formularz
należy odesłać pocztą elektroniczną pod adres krzysztof_doring@porta.com.pl

-

Z chwilą otrzymania zgłoszenia przez Dział Marketingu, firma zostaje wprowadzona do
rejestru i oczekuje na przeprowadzenie autoryzacji.

-

W przypadku określenia terminu firma zostaje zaproszona do siedziby firmy Porta

-

w Bolszewie, gdzie w cyklu jednodniowym zostaje przeprowadzona Autoryzacja.

-

Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu umiejętności uczestnik otrzymuje Autoryzację Grup
Montażowych Porta

Zalety posiadania Autoryzacji Grup Montażowych:
-

Współpraca z dealerami w zakresie obsługi klientów

-

Reklama w katalogu produktów firmy Porta

-

Reklama w ulotkach dołączonych do sprzedawanych ościeżnic

-

Informacja na stronie internetowej www.porta.com.pl

Przystępując do autoryzacji trzeba posiadać przy sobie:
-

Czytelne ksero “Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej”

-

Czytelne ksero “Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym”

-

Czytelne ksero “Zaświadczenie o przyznaniu Numeru NIP”

-

Listy referencyjne z dokonanych montaży

-

Kwota 615 PLN brutto będąca opłata za autoryzację 1 osoby ( płatność na miejscu - faktura
VAT )

-

Wypełniony oryginał formularza dot. Autoryzacji
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W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Działem Marketingu PORTA
pod numer tel. (058) 6778249. Osoba kontaktowa: Krzysztof Doring.

Prosimy o wypełnienie poniższych informacji, niezbędnych do przeprowadzenia
Autoryzacji Grup Montażowych. (Prosimy wypełnić elektronicznie):
1. Nazwa Firmy:.................................................................................

2. Siedziba Firmy:
Ulica i nr:
...................................... …………..
Kod i miasto: .........................................................
Województwo …………………………………….
NIP: ..........................................................................
REGON: ...................................................................

3.
Firma zarejestrowana jest przez:
(informacja umieszczona jest w: “Zaświadczenie do ewidencji działalności gospodarczej”.)
..............................................................................................................................................
pod numerem: ......................
4.

Firma reprezentowana jest przez (właściciel)
...................................................................................................

5.

Imię i nazwisko Montera: (osoba, na którą będzie wystawiona autoryzacja)
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Kontakt z Państwa firmą:
tel../fax:
.......................................................................
tel. kom.
.......................................................................
E-mail:
.......................................................................
www:
.......................................................................

6.
-

Uwagi:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać pocztą elektroniczną do
krzysztof_doring@porta.com.pl, a podpieczętowany j oryginał należy przywieźć na szkolenie.
Proszę pamiętać o przywiezieniu na Autoryzację:
Czytelne ksero: “Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej”
-

Czytelne ksero: “Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym”

-

Czytelne ksero “Zaświadczenie o przyznaniu Numeru NIP”
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-

Kwotę 615 PLN brutto będącą opłatą za autoryzację 1 uczestnika ( wystawiamy faktury VAT)

Porta KMI Poland Spółka z o.o. S.K.
ul. Szkolna 54 , 84-239 Bolszewo
tel. (058) 677-8-100, fax. (058) 677-8-199
e-mail: info@porta.com.pl , www.porta.com.pl

