HUPX SPOT ONLINE KERESKEDŐI OKTATÁS ÉS VIZSGA TÁJÉKOZTATÓ
Jelentkezés
A kereskedői oktatásra és vizsgára a kitöltött és cégszerűen aláírt jelentkezési lap elektronikus és
eredeti példányának egyidejű megküldésével lehet jelentkezni.
A jelentkezési lap megküldésének

postai címe:
elektronikus címe:

1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
membership@hupx.hu

A jelentkezési lap elküldésével a Partnernek fizetési kötelezettsége keletkezik.
Az online kereskedői oktatás és vizsga díja 600 € + ÁFA / jelentkező.
A jelentkezési lap – hamarabb kézbesített példányának – beérkezésétől számított tizenöt (15) naptári
napon belül, a jelentkezési lapon megadott adatok alapján a HUPX Zrt. díjbekérőt állít ki és küld meg a
Partner részére, tizenöt (15) napos fizetési határidővel.
A HUPX Zrt. a díjbekérőn szereplő összeg maradéktalan megfizetésétől számított öt (5) munkanapon
belül elküldi a belépési adatokat az oktatási anyaghoz a jelentkezési lapon megjelölt összes jelentkező
e-mail elérhetőségére, valamint – a jelentkező választásától függően postai vagy elektronikus úton – a
díj megfizetését igazoló számlát.
A jelentkezési lap, az oktatási anyag, a vizsga feladatsor, továbbá a sikeres vizsga esetén kiállított
vizsgabizonyítvány nyelve az angol. A vizsga sikeres teljesítéséhez az angol nyelv tárgyalási szintű
ismerete szükséges.

A kereskedői oktatás és vizsga menete
A jelentkező a belépési adatok megküldésétől számított harminc (30) naptári napig fér hozzá a
kereskedői oktatási anyaghoz. A vizsga feladatsor az oktatási anyag része. A 30 kérdésből álló vizsga
feladatsor teljesítésére a vizsga megkezdéstől számított 40 perc áll a jelentkező rendelkezésére. A
vizsga feladatsor kitöltése nem szakítható meg és nem kezdhető újra.
A jelentkező az oktatási anyagot kizárólag saját céljaira jogosult felhasználni; annak sokszorosítása,
terjesztése, harmadik fél részére történő hozzáférhetővé tétele tilos.
A vizsga feladatsor befejezése és elküldése után az oktatási anyaghoz kapott hozzáférési jogosultság a
harminc (30) naptári napos időtartam fennálló részére továbbra is biztosított.
Amennyiben a jelentkező a vizsga feladatsort a harminc (30) naptári napos hozzáférési jogosultság
időtartama alatt nem teljesíti, úgy a vizsgázási lehetősége elvész. Pénz visszatérítésre vagy a
hozzáférési jogosultság időtartamának meghosszabbítására nincsen lehetőség.
A vizsga feladatsor kitöltése és elküldése után az automatikusan kiértékelésre kerül.
A vizsga eredményéről a jelentkező e-mail útján kap tájékoztatást. Sikeres vizsga esetén a
vizsgabizonyítványt a HUPX Zrt. postai úton juttatja el a jelentkezőnek, a jelentkezési lapon feltüntetett
Partner címére.
Az online kereskedői oktatással és vizsgával kapcsolatos bármilyen kérdés esetén készséggel várjuk
megkeresését a membership@hupx.hu címen.

