
                                        פורשור מומחים בע"מ      
                                                          תאגיד יעוץ פנסיוני ופיננסי, ניתוח ביטוח ומימוש זכויות

      טלפון 1-700-700-913  פקס 09-8941711                                                          ת.ד 198 צור משה, 42810

מועד הצעה:טופס הצעה / הזמנה

                                                       

חובה!ת.ז.:שם

מצב משפחתי:חברה

תאריך לידה / גיל :עיר :

ילדים עד גיל 21 : רחוב:

דוא"ל:טלפון

שובר זיכוי הנחה

הנחת - מועדון

        המחירים כוללים מע"מ!מקדמה / שוברהתקבל/ה

מחירוןתש' חודשי מוזלכמותהערותחוו"ד חד-פעמישרותים 

6,696 186₪ 1₪             אימון תקציבי בתכנית של 4 חודשים (7 מפגשים + 7 מפגשים טלפוניים)

0₪ 00%

0 1₪אימון היכרות יחיד 

₪ 0

0

0₪ 0

6,696 ₪סה"כ: 

₪ 0

₪ 0

.0

6,696 ₪יתרה לחד-פעמי

0 ₪הנחות

     תוספת בדיקת תוכניות וניתוח ביטוח

הצעה ראשונה במחיר מוזל למהירי החלטה!  ,תוקף ההצעה הינו למשך 20 יום ממועד הגשתה   (או עד מועד תום מבצע מפורסם - המוקדם מבינהם).

0 ₪הנחות

6,696 ₪יעוץ.ח-פ.אחר הנחה

₪ 0

₪ 0

₪ 186

  ב-36 תשהערה:

  

 נבחרה אופציית תשלומים:

6,696 ₪ סה"כ186 ₪   תשלומים שווים של :35והשאר ב:בתשלום ראשון186 ₪

כ"א      ע"ס שווים מספר תשלומים 

6,696 ₪ ע"ס כולל: 970 ₪ בהנחה                    תשלום לאימון היכרות יחיד

                            ת.ז. :סוג :שם :

/   תוקף:3 ספ אח'מס.כ:

תאריך :חתימה :

  אנני מאשר קבלת חשבונית בדוא"ל,    מבקש חשבונית מודפסות בדוארהנני מאשר בזאת קבלת חשבוניות מס בדוא"ל

האימון והליווי יבוצעו בהתייחס לנתונים ומיידעים שסופקו ע"י הלקוח בהתאם לרשימה שקיבל ואישר עד יום הראיון האישי והנחיות והנחות יסוד שנמסרו על ידו במהלך 

הראיון האישי *  תאום פגישת יועץ בעלות 970 ₪ הכלולות בתכנית האימון, מחוייב במקרה ביטול עד 24 שעות טרם המועד שתואם, על הלקוח להקפיד ולהגיע 

לפגישות במועד שנקבע -  למרות ששיחת היועץ בפועל, עשויה להדחות על שיקול דעתו, עד 30 דקות ממועד זה ודחיה זו לא תשתמש עילה לביטול הפגישה.  *הייעוץ 

כולל עד 7 מפגשים פרונטליים בני עד 90 דקות + עד 7 מפגשים טלוניים בני עד 20 דקות לטווח התקופה מכסימאלי של 4 חודשים ו-14 יום מיום ביצוע ההזמנה , אלא 

אם אושר אחרת בכתב ע"י המאמן המלווה.

  אפשרות לפריסה בכ. אשראי 


