Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelt Igazgató Úr!
A felsőoktatásba felvételiző diákok, az őket támogató szülők és pedagógusok számára kínáljuk idén is a
pályaválasztást segítő Felvi tájoló 2014 kiadványunkat. A Felvi tájoló 2014 a felsőoktatás iránt érdeklődők
első számú olvasmánya, amely idén az iránymutatás mellett a szokásosnál is több technikai tudnivalóval,
gyakorlati példával és praktikus tanáccsal készíti fel a jelentkezőket a felvételi minden szakaszára.
Középiskolai partnereink idén is élhetnek az előrendelés lehetőségével. Az oktatási intézmények és tanulóik
továbbra is kedvezményes áron, 20% engedménnyel vásárolhatják meg a 2014. január első felében
megjelenő kiadványunkat. Sok visszajelzés érkezett, hogy a továbbszámlázott csomagolási és postaköltség
elszámolása nehézséget okozott Önöknek, így amennyiben legalább két kiadványt rendelnek,díjmentessé
tesszük a kiszállítást.
Előrendeléseiket 2014. január 8-ig adhatják le online megrendelő felületünkön, ahol, ha szükséges, a
határidőig módosíthatják is a korábban leadott megrendelést. Az előrendelési időszakban, azaz január 8-ig
megrendelt kiadványokat - a nyomdai kivitelezést követően azonnal - iskolájukba szállítjuk.
Természetesen a kedvezményt biztosító rendelőfelületünk ezt követően is elérhető lesz, 2014. január 8. után
is fogadja az Önök rendeléseit, ha újabb példányokra lenne szükségük. A január 8. után beérkezett igényeket
a megrendelések sorrendjében szállítjuk ki.
A Felvi tájoló 2014 bolti ára: 1.995 Ft, középiskolai KEDVEZMÉNYES ÁRA: 1.596 Ft
A postaköltség legalább 2 kiadvány rendelése esetén INGYENES! Egy kiadvány rendelésekor 600 Ft
szállítási díjat számítunk fel.
Tervezett megjelenés: 2014. január első fele.
Az online megrendelő felület elérhető a Felvi.hu oldalon!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hivatalos Felsőoktatási felvétel tájékoztató a 2014-es felvételi
eljárástól kizárólag online érhető el a www.felvi.hu oldalon. Nyomtatott kiadvány formában nem jelenik
meg. Felvételi kérelmet benyújtani szintén a www.felvi.hu oldalon elérhető E-felvételi segítségével lehet. Az Efelvételiről bővebben >>
A megrendelés menete:
1. Ha még nem regisztráltak a www.felvi.hu oldalon, a honlap jobb felső sarkában lévő "Regisztráció" linkre
kattintva tehetik meg.
2. Lépjenek be személyes oldalukra, majd felvi.hu/megrendeles oldalon ezt követően helyezzék a "Kosárba" a
kiválasztott könyveket, ezután állítsák be a megrendelni kívánt mennyiséget. A "Frissítés" gomb segítségével
kalkulálhatják ki a fizetendő összeget.
3. A "Megrendelés" gomb megnyomásával megnyílnak az adatokat bekérő űrlapok: megrendelő kiválasztása,
megrendelő adatai, fizetési mód kiválasztása, megrendelés áttekintése.
4. A "Megrendelés véglegesítése" gombbal elmenti a rögzített adatokat és leadja a megrendelést.
5. A már leadott megrendelést a "Korábbi megrendeléseim" fülön van lehetőség január 8-ig szabadon
módosítani.
Ha a megrendelés részleteivel kapcsolatban bármilyen további kérdései lennének, kérjük, keressen minket az
alábbi elérhetőségeken:
E-mail cím: terjesztes@felvi.hu
Telefonszám: 30/959-28-20
Kapcsolat: Ugró Csaba, terjesztési munkatárs
Megrendelő felület: www.felvi.hu/megrendeles
Üdvözlettel:
Educatio Nonprofit Kft.

