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Sukces z Quality Austria –
Polska Sp. z o.o.
System bonusowy Quality Austria – Polska Sp. z o.o. obejmujący
politykę przyznawania bonusów za usługi certyﬁkacji systemów
i produktów, a także szkolenia i certyﬁkację osób, jest corocznie
aktualizowany. System bonusowy jest uzupełnieniem Ogólnych
Warunków Handlowych w zakresie certyﬁkacji systemów i certyﬁkacji osób w aktualnie obowiązującej wersji, którą można pobrać
ze strony www.qualityaustria.com.pl.
Quality Austria – Polska Sp. z o.o. oferuje łącznie dziesięć ofert bonusowych. Aktualizacja obecnego systemu bonusowego Quality
Austria – Polska Sp. z o.o. wchodzi w życie od kwietnia 2022 r.
System bonusowy Quality Austria – Polska Sp. z o.o. jest podzielony na dwa główne obszary usług, certyﬁkację systemu i produktów oraz szkolenia i certyﬁkację osób, z których każda
jest podzielona na odpowiednio cztery i sześć ofert bonusowych.

SYSTEM BONUSOWY W ZAKRESIE

SYSTEM BONUSOWY W ZAKRESIE

CERTYFIKACJI SYSTEMU I PRODUKTÓW:

SZKOLENIA I CERTYFIKACJI OSÓB:

1. Bonus „Zintegrowany system na start”

1. Bonus „Bądź z qualityaustria”

2. Bonus „Rozszerzenie certyﬁkacji”

2. Bonus „2 osoby z jednej organizacji”

3. Bonus „Certyﬁkacja grupowa”

3. Bonus „3 osoby z jednej organizacji”

4. Bonus „Polecenie”

4. Bonus „4 i więcej osób z jednej organizacji”
5. Bonus „Rozwijaj się z qualityaustria”
6. Dodatkowy bonus „Wczesne zgłoszenie”

WSKAZÓWKA

WSKAZÓWKA

Zniżki poza ustalonymi bonusami nie są dozwolone ze względu na zasadę równości zgodnie z zasadami akredytacji. Jeżeli organizacja ma prawo do różnych
bonusów w ciągu jednego roku kalendarzowego, zostanie zastosowany tylko jeden bonus, który prowadzi do
najwyższego rabatu jako bezwzględna kwota pieniężna.
Prawo do przyznania bonusu nie przysługuje, jeśli odpowiednie warunki nie są spełnione lub nie są już spełnione
w dniu odniesienia.

W systemie bonusowym dotyczącym szkoleń
i certyﬁkatów personalnych można ubiegać się tylko o
jeden bonus za konkretne szkolenie lub egzamin w ramach szkoleń otwartych. Istnieje jednak możliwość
dodania bonusu za odpowiednio wczasne zgłoszenie
uczestnika lub uczestników na szkolenie. Bonusy nie
mogą być odbierane z mocą wsteczną. Wyjątki od systemu
bonusowego są pokazane dla odpowiedniego produktu
szkoleniowego.

NASZE USŁUGI

PROGRAM SZKOLEŃ 2022

Aktualny przegląd usług znajdziesz
w naszym centrum pobierania plików
na naszej stronie internetowej,
w którym możesz zapoznać się z całym
zakresem naszych usług (certyﬁkacja
systemu, ocena, walidacja, certyﬁkacja
produktów, szkolenia
i certyﬁkacja osób, itp.).

Nasz aktualny terminarz szkoleń
można znaleźć na naszej stronie
internetowej. Niezależnie od tego,
czy jesteś początkującym czy
profesjonalistą – u nas znajdziesz
odpowiednie szkolenie dopasowane do swoich
potrzeb. Nie tylko dostarczamy praktyczną wiedzę na
terenie całej Polski, ale od 2020 roku coraz częściej
poprzez szkolenia online bezpośrednio do Ciebie,
niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.
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System bonusowy w zakresie certyfikacji systemu i produktów
ZINTEGROWANY SYSTEM NA START (10%)
BONUS

BONUS

WARUNEK

RABAT

Dla organizacji, która podejmie decyzję o certyﬁkacji zintegrowanego systemu zarządzania
(3 systemy i więcej).

Przyznawany jednorazowo w momencie składania oferty przez
Quality Austria – Polska Sp. z o.o.

Rabat 10% od ceny pierwszego
auditu qualityaustria. Rabat nie dotyczy kosztów dodatkowych.

ROZSZERZENIE CERTYFIKACJI (5%)
BONUS

BONUS

WARUNEK

RABAT

W przypadku organizacji z ważnym
certyﬁkatem zgodności qualityaustria, organizacja może ubiegać się o przyznanie bonusu za rozszerzenie certyﬁkacji o każdy kolejny
system zarządzania.

Przyznawany jednorazowo w momencie składania oferty przez
Quality Austria – Polska Sp. z o.o.

Rabat 5% od ceny pierwszego
auditu qualityaustria. Rabat nie dotyczy kosztów dodatkowych.

CERTYFIKACJA GRUPOWA (5%)
BONUS

BONUS

WARUNEK

RABAT

Dana organizacja może ubiegać się o bonus
grupowy qualityaustria dla więcej niż jednej
organizacji w grupie, która w wyniku swojej
działalności biznesowej jest skoordynowana
lub spójna, dzięki czemu odpowiednie systemy zarządzania są wspólnie wdrażane, certyﬁkowane i dalej rozwijane.

Przyznawany jednorazowo w momencie składania oferty przez
Quality Austria – Polska Sp. z o.o. Należy udokumentować w obowiązującej dokumentacji systemu wyczerpującą listę certyﬁkowanych organizacji
w grupie, które wspólnie wdrażają,
utrzymują i dalej rozwijają system zarządzania.

Rabat 5% od ceny pierwszego
auditu qualityaustria. Rabat nie dotyczy kosztów dodatkowych.

BONUS

WARUNEK

RABAT

Dana organizacja, w roli Polecającego może
ubiegać się o bonus qualityaustria za polecenie innego przedsiębiorstwa do certyﬁkacji
w dowolnym obszarze, poprzez przekazanie
danych Polecanego w formie pisemnej drogą
listowną lub e-mailową.

Polecenie
wymaga
wypełnienia
krótkiego formularza z danymi Polecanego do certyﬁkacji, który znajduje się w Centrum pobierania plików na naszej stronie internetowej
www.qualityaustria.com.pl
oraz
jego przesłanie do Quality Austria –
Polska Sp. z o.o. na adres pocztowy
lub e-mailowy – w momencie przed
złożeniem przez Quality Austria –
Polska Sp. z o.o. pierwszej oferty certyﬁkacyjnej konkretnemu Polecanemu.

Kwota 500 zł dla Polecającego
za każde skuteczne polecenie.
Płatność należności nastąpi na podstawie wystawionej przez Polecającego faktury VAT – w momencie
otrzymania certyﬁkatu qualityaustria
przez Polecanego oraz uregulowania
przez Polecanego wszelkich należności względem Quality Austria-Polska
Sp. z o.o.

POLECENIE (500 ZŁ)
BONUS

INFORMACJA
Nasze Centrum Obsługi Klienta (CSC) w Mikołowie z przyjemnością odpowie na Twoje pytania i prośby! Osobiście, telefonicznie
lub e-mailowo – zawsze jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje wątpliwości! Możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem
+48 32 226 60 07 lub e-mailem na adres ofﬁce@qualityaustria.com.pl.
www.qualityaustria.com.pl
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System bonusowy w zakresie szkolenia i certyfikacji osób
BĄDŹ Z QUALITY AUSTRIA (10%)
BONUS

BONUS

SPOSÓB ZGŁOSZENIA

RABAT

Quality Austria – Polska Sp. z o.o. stale
rozwija swoją ofertę szkoleniową, którą
w szczególności kieruje do menedżerów
i pełnomocników ds. systemów zarządzania, a także auditorów wewnętrznych wśród
certyﬁkowanych organizacji qualityaustria.

Rejestrując się na konkretny termin szkolenia, również przez sklep
internetowy na naszej stronie
www.qualityaustria.com.pl, wszyscy
uczestnicy mogą skorzystać z bonusu qualityaustria do maksymalnej
liczby uczestników na szkoleniu.

10% rabat przy rejestracji na szkolenie otwarte.

2 OSOBY Z JEDNEJ ORGANIZACJI (10%)
BONUS

BONUS

SPOSÓB ZGŁOSZENIA

RABAT

Quality Austria – Polska Sp. z o.o. stale rozwija swoją ofertę szkoleniową, którą w szczególności kieruje do organizacji chcących
przeszkolić z systemów zarządzania więcej
niż jednego pracownika – w tym przypadku
2 osoby z jednej organizacji.

Rejestrując się na konkretny termin szkolenia, również przez sklep
internetowy na naszej stronie
www.qualityaustria.com.pl, wszyscy
uczestnicy mogą skorzystać z bonusu qualityaustria do maksymalnej
liczby uczestników na szkoleniu.

10% rabat przy rejestracji na szkolenie otwarte.

3 OSOBY Z JEDNEJ ORGANIZACJI (15%)
BONUS

BONUS

SPOSÓB ZGŁOSZENIA

RABAT

Quality Austria – Polska Sp. z o.o. stale rozwija swoją ofertę szkoleniową, którą w szczególności kieruje do organizacji chcących
przeszkolić z systemów zarządzania więcej
niż jednego pracownika – w tym przypadku
3 osoby z jednej organizacji.

Rejestrując się na konkretny termin szkolenia, również przez sklep
internetowy na naszej stronie
www.qualityaustria.com.pl, wszyscy
uczestnicy mogą skorzystać z bonusu qualityaustria do maksymalnej
liczby uczestników na szkoleniu.

15% rabat przy rejestracji na szkolenie otwarte.

4 I WIĘCEJ OSÓB Z JEDNEJ ORGANIZACJI (20%)
BONUS

BONUS

SPOSÓB ZGŁOSZENIA

RABAT

Quality Austria – Polska Sp. z o.o. stale rozwija swoją ofertę szkoleniową, którą w szczególności kieruje do organizacji chcących
przeszkolić z systemów zarządzania więcej
niż jednego pracownika – w tym przypadku
4 i więcej osób z jednej organizacji.

Rejestrując się na konkretny termin szkolenia, również przez sklep
internetowy na naszej stronie
www.qualityaustria.com.pl, wszyscy
uczestnicy mogą skorzystać z bonusu qualityaustria do maksymalnej
liczby uczestników na szkoleniu.

20% rabat przy rejestracji na szkolenie otwarte.

INFORMACJA
Oszczędzaj pieniądze dzięki kodom rabatowym i promocyjnym! Dowiedz się, które szkolenie najlepiej odpowiada Twoim potrzebom indywidualnym i grupowym. Nasz Zespół z przyjemnością będzie do
Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 32 226 60 07 lub adresem
e-mail ofﬁce@qualityaustria.com.pl.
www.qualityaustria.com.pl
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System bonusowy w zakresie szkolenia i certyfikacji osób
ROZWIJAJ SIĘ Z QUALITY AUSTRIA (10%)
BONUS

BONUS

SPOSÓB ZGŁOSZENIA

RABAT

Quality Austria – Polska Sp. z o.o. stale rozwija swoją ofertę szkoleniową i kieruje ją do organizacji, których przedstawiciele brali udział
w innym szkoleniu otwartym organizowanym przez Quality Austria – Polska Sp. z o.o.
w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Rejestrując się na konkretny termin szkolenia, również przez sklep
internetowy na naszej stronie
www.qualityaustria.com.pl, wszyscy
uczestnicy mogą skorzystać z bonusu qualityaustria do maksymalnej
liczby uczestników na szkoleniu.

10% rabat przy rejestracji na szkolenie otwarte.

DODATKOWY BONUS ZA WCZESNE ZGŁOSZENIE (5%)
BONUS

BONUS

SPOSÓB ZGŁOSZENIA

RABAT

Ci, którzy podejmą decyzję wcześnie i zarezerwują szkolenia otwarte,
w tym na stronie internetowej sklepu
www.qualityaustria.com.pl, wcześniej niż
30 dni przed terminem szkolenia, korzystają z dodatkowego bonusu „Early Birds”
w qualityaustria. Dotyczy to wszystkich
szkoleń, w tym szkoleń online.

Obowiązująca rejestracja trwa do
ostatniego momentu na 30 dni przed
datą szkolenia, w sklepie internetowym lub za pośrednictwem poczty
e-mail. Odpowiedni termin jest komunikowany wraz z wysyłką programu szkoleń (katalogu lub terminarza)
w newsletterze lub w opisie szkolenia
na stronie internetowej sklepu.

Powyższe rabaty szkoleniowe nie
łączą się. Dodatkowa 5% zniżka
na szkolenia otwarte w przypadku
rezerwacji wcześniej niż 30 dni przed
datą szkolenia.

OPINIE KLIENTÓW
Uczestnicy szkoleń oceniają nasze
usługi średnio na 9,5 z 10 możliwych punktów. Nasi Klienci doceniają głównie: warsztatową i ciekawą
formę prowadzenia, praktyczne podejście oraz otwartość na dyskusje
i angażujące ćwiczenia.

www.qualityaustria.com.pl

System bonusowy 2022 – Polska

Sukces z jakością
Quality Austria – Polska Sp. z o.o.

www.qualityaustria.com.pl

www.qualityaustria.com.pl

office@qualityaustria.com.pl

Siedziba w Polsce
Żwirki i Wigury 14
43-190 Mikołów
Tel.: (+48 32) 226 60 07
Fax: (+48 32) 216 26 41

Partner qualityaustria POLSKA
w Ukrainie
LLC “Quality Ukraine”
Ivana Franka st., 40-B, office 201
01030 Kyiv
Tel.: +380 (67) 4032705

Akredytacja BMDW

