Informacje o produkcie

Utworzono 22-06-2021

Akademia Insert e-Prawnik - Umowy i pisma
Cena :
89,00 zł (netto)
109,47 zł (brutto)

Nowość! e-Prawnik 3.0
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Nr katalogowy : 06184
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena : brak recenzji
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e-Prawnik 3.0. Umowy i pisma dla Twojej firmy pozwala
samodzielnie sporządzać wszelkiego rodzaju umowy, ugody, pełnomocnictwa,
oświadczenia i inne pisma niezbędne na różnych etapach prowadzenia działalności. Szczególny nacisk położono na porady prawne – w prosty, zrozumiały
sposób podpowiedziano, na co zwrócić uwagę przy zawieraniu poszczególnych umów, aby były dla nas najkorzystniejsze i ważne z punktu widzenia prawa;
o czym należy pamiętać, sporządzając pisma oraz jakich innych błędów się ustrzec.
Wersja 3.0 została wzbogacona o nowe wzory pism (wszystkie pisma), a także opatrzona nowoczesną szatą graficzną oraz interfejsem umożliwiającym
łatwe i szybkie poruszanie się po kursie.

Umowy w trzech prostych krokach:

e-Prawnik 3.0 zawiera:
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wzory ponad 140 umów i pism z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy czy pism grzecznościowych;
rzeczową, przystępną interpretację przepisów;
profesjonalne porady prawnika;
liczne przykłady ułatwiające zrozumienie regulacji prawnych.
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1. Wybierz umowę.
2. Wydrukuj.
3. Uzupełnij dane.

Typy pism:
●
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umowy i pisma dotyczące spółek;
umowy sprzedaży;
umowy związane z przeniesieniem praw;
umowy związane ze świadczeniem usług;
umowy dotyczące używania rzeczy;
umowy i pisma związane z pracą;
pełnomocnictwa;
umowy o funkcji zabezpieczającej (zabezpieczenia wierzytelności);
pisma grzecznościowe;
inne umowy i pisma.

wszystkie pisma

Konsultacja prawna: Mateusz Pietraszewski
Cena dla nowych użytkowników: 89 zł netto
Cena specjalna dla posiadaczy starszej wersji: 49 zł netto*

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

* Z ceny specjalnej mogą skorzystać wyłącznie firmy, które kupiły i zarejestrowały wcześniejszą wersję e-Prawnika.
Licencja dla jednej osoby fizycznej użytkującej program na jednym stanowisku komputerowym.

Wymagania techniczne:
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komputer z procesorem klasy Pentium 400 MHz (lub szybszym);
1 GB pamięci RAM (lub więcej);
system operacyjny Microsoft Windows 2000 SP3 PL, Windows XP PL, Windows Vista PL, Windows 7 PL, Windows 8 PL;
dowolny napęd CD-ROM.
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