Maak 2021 jouw topjaar! Van starter tot expert, volg je IT
training bij Master it Training
Actievoorwaarden
- Je ontvangt een Microsoft® Surface Go 10 OF witte Apple AirPods OF een Lenovo TAB
M10 tablet OF een JBL Flip Essential.
*Bij een Basic track of Exam track: JBL Flip Essential
*Bij alle 5-daagse Active Learning trainingen: Lenovo TAB M10 tablet OF Apple AirPods
*Bij één boeking van twee 5-daagse Active Learning trainingen ontvang je een Microsoft®
Surface Go. Deze trainingen hoeven niet voor dezelfde persoon te zijn en het mogen ook
meerdere verschillende trainingen zijn.
- De actie is geldig op trainingen die starten van januari 2021 tot en met 31 maart 2021.
- Partner trainingen en Incompany trainingen zijn uitgesloten van de actie.
- Jij ontvangt een cadeau bij alle trainingen vanaf 5 dagen of bij de Basic- en Exam tracks.
Het combineren van trainingen of het bijboeken van extra trainingsdagen is toegestaan.
- Uitlevering van het cadeau geschiedt na de betaling van de factuur.
- 10% waardebonnen ontvang je bij alle IT trainingen die starten vanaf januari tot en met 31
maart 2021. De waarde van je waardebon wordt berekend als 10% van je eerste training.
Was jouw eerste training bijvoorbeeld € 2900 waard, dan krijgt jouw waardebon een waarde
van €290 euro die je kunt inzetten voor de volgende training. Waardebonnen kunnen alleen
worden ingeleverd voor een training die voldoet aan de voorwaarde in het volgende kwartaal
en zijn overdraagbaar.
- De waardebon kan ingeleverd worden voor alle trainingen, met uitzondering van Learning
Tracks en Incompany trainingen.
- De acties zijn niet geldig in combinatie met andere acties, waardebonnen, SA vouchers, de
Certificeringspas, inschrijvingen via Springest, reeds gemaakte kortingsafspraken of als er
korting is ontvangen op de order.
- De specificaties van de actieartikelen zijn als volgt: Platinum Microsoft® Surface Go 10 inch
4GB werkgeheugen 64 GB. Witte Apple AirPods incl. oplaadcase. Zwarte Lenovo TAB M10
tablet 2G + 32 GB. Zwarte JBL Flip Essential.
- Master it Training behoudt het recht om deze actie te allen tijde stop te zetten of aan te
passen.

