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KEDVEZMÉNYEINK 
 
 

 
Kedves Leendő Hallgatónk! 
 
Összefoglaltuk nektek a nálunk járó kupon és pénzben járó kedvezményeket, melyek az alábbi 
részletekkel akár összevonva is igénybe vehetők: 
 

1. Második OKJ tanfolyamot nálunk végzők: 
A kedvezmény formája: levásárolható kupon 15.000 forint értékben 
 

Minden, a Kapos Kft szervezésében második OKJ tanfolyamán résztvevő hallgatónk, 15.000Ft 
értékű Spirit Nails kuponkódot kap. 
 
Mit kell tenni? 

- kupon@kaposbroker.hu e-mail címre elküldeni az első tanfolyamon szerzett OKJ-s 
bizonyítványt, és a második tanfolyam első és második részletének befizetéséről szóló 
igazolást,  

- vagy ha egyszerre végzel két tanfolyamot, akkor mindkét tanfolyam első és második 
részletének igazolását. 

Az emailben kérjük feltüntetni, hogy melyik városban milyen képzésre jársz. 

 

A dokumentumok beérkezése után kizárólag a hallgató számára generált kupon kódot emailben 
küldjük meg, mely a www.spiritnails.eu weboldalon azonnal felhasználható. 
 

2. Második szépségápolási OKJ tanfolyamot nálunk végzők: 
A kedvezmény formája: 10.000 forint értékben kedvezmény a képzés árából 
 

Minden, a Kapos Kft szervezésében második szépségápolási OKJ tanfolyamán (2007 Kapos 
Felnőttképző Kft. Kozmetikus vagy Fodrász képzése, ill. Kapos Bróker Kft.  Kézápoló és 
műkörömépítő és Lábápoló képzés) résztvevő hallgatónk, 10.000 forint kedvezményt kap. 
 
Mit kell tenni? 

- A képzést szervező referens e-mail címre elküldeni az első tanfolyamon szerzett OKJ-s 
bizonyítványt, és a második tanfolyam első és második részletének befizetéséről szóló 
igazolást,  

- vagy ha egyszerre végzel két tanfolyamot, akkor mindkét tanfolyam első és második 
részletének igazolását  

Az emailben kérjük feltüntetni, hogy melyik városban milyen képzésre jársz. 

 

A 10.000 forint a 3. részletből kerül levonásra. 
 
FIGYELEM: a kupon és a pénzbeli kedvezmény (1. és 2. pont) nem összevonható, hanem 

valamelyik a kettő közül választható! 
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3. Előképzettség beszámítása: 
A kedvezmény formája: előképzettségeként 10.000 forint értékben kedvezmény a képzés árából 
 

Mit kell tenni? 
- A képzést szervező referens e-mail címre elküldeni a Műszempillás és/vagy Sminkes 

előképzettséget igazoló dokumentumot (tanusítvány, oklevél, bizonyítvány). 
Figyelem: az igazoló dokumentum kiállításának dátuma a szépségtanácsadó képzés első napja 
elé kell essen. 
 

A 10.000 forint a 3. részletből kerül levonásra. 
 
4. Diákigazolvány kedvezmény:  
A kedvezmény formája: 10.000 forint értékben kedvezmény a képzés árából 

Mit kell tenni? 
- A képzést szervező referens e-mail címre elküldeni az ÉRVÉNYES diákigazolvány 

másolatát,  
A 10.000 forint a 3. részletből kerül levonásra. 
 

 
5. Nálunk végzett Kéz- és lábápoló, műkörömépítő alapismeretek tanfolyamot végzett 

hallgatók kedvezménye 
A kedvezmény formája: a levelező képzésen ténylegesen befizetett értékben kedvezmény a 
jelenlegi képzés árából 
 

Mit kell tenni? 
- A képzést szervező referens e-mail címre elküldeni a Befizetési igazolást, vagy a levelező 

képzésen megszerzett tanúsítványt.  
Az emailben kérjük feltüntetni, hogy melyik városban milyen képzésre jársz. 

 

A kedvezmény a 3. részletből kerül levonásra. 
 


