
 

 

 
FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

prosimy przesłać na numer faxu: 22 549 43 50 

 
Centrum Szkoleniowe firmy Sabur zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu Saia S-Monitoring: 
 

Lp. Temat szkolenia 
Symbol 

kursu 

Ilość 

dni 
Cena 

1. System monitoringu i zarządzania zużyciem mediów SM 1 500 zł/netto 

 

ZAMÓWIENIE nr................................ 
 

Imię i Nazwisko .......................................................................................................................... 
(osoby zgłaszającej) 
Pełna nazwa firmy ...................................................................................................................... 
 
Adres .......................................................................................................................................... 
 
Fax i telefon ................................................................................................................................ 

 
E-mail ......................................................................................................................................... 

 
Zgłaszamy udział następujących osób: 

Lp. Imię Nazwisko Termin kursu Symbol Telefon kontaktowy 

1.      

2.      

1. Warunkiem udziału w szkoleniach jest pisemne potwierdzenie otrzymane z firmy SABUR Sp. z o.o. 
2. Płatności prosimy dokonywać przelewem na konto firmy SABUR Sp. z o.o. w Banku PEKAO S.A. VII O/W-wa,       

 nr konta: 56 1240 1109 1111 0000 0514 8433 po otrzymaniu faktury VAT. 

3. Firma SABUR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania szkolenia. 
4. Rezygnację z udziału można zgłosić nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Późniejsze odwołanie 
    zgłoszenia lub nieodwołanie i niewzięcie udziału powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału w szkoleniu. 

Upoważniamy firmę SABUR Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez naszego podpisu 
 
Przypominamy, że aby w pełni wykorzystywać możliwości samodzielnej adaptacji i rozbudowy aplikacji S-Monitoring, 

konieczne jest posiadanie oprogramowania narzędziowego Saia PG5 Controls Suite. Oprócz wersji pełnej, służącej 

do programowania sterowników i paneli HMI, pakiet PG5 dostępny jest w 2 wersjach: 

- pakiet PG5 SM-mini – wersja specjalna, bez ograniczeń czasowych, dostępna wyłącznie dla uczestników 

  szkolenia, która pozwala realizować wszystkie funkcjonalności S-Monitoring.  

  Cena specjalna PG5 SM-mini: 1000 zł plus VAT 

- 3-miesięczny, bezpłatny pakiet trial (ograniczona do 90 dni pełna wersja pakietu).  

 
 

.......................................        ..............................................        ........................................................       
                 NIP     Miejscowość, data                        Pieczęć, podpis zatwierdzającego 
 
Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Sabur. Państwa dane będą 
chronione zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U.1997 nr 133 poz. 883). Mają Państwo 
prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. 

 


