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Zniżka na zakup programu do nauki dla osób ubiegających się o
uprawnienia budowlane - jesień 2016
Autor: Administrator
28.03.2016.

Egzamin na uprawnienia budowlane w części pisemnej jest prowadzony w postaci testu. Należy się
wykazać szczegółową wiedzą w zakresie znajomości przepisów. Zakres rozporządzeń różni się w
zależności od specjalności. Inne pytania pojawią się na egzaminie w specjalności instalacji elektrycznych,
inne w specjalności instalacji sanitarnych, a jeszcze inne w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Dużym wyzwaniem jest nauczenie się wszystkich wymaganych aktów prawnych. Wychodząc naprzeciw
kandydatom ubiegającym się o uprawnienia budowlane stworzyliśmy program do nauki, który dzięki
podpowiedziom w formie rysunków znacznie ułatwi przyswojenie wiedzy.

PROGRAM UPRAWNIENIA BUDOWLANE to:
- największa BAZA PYTAŃ na rynku (około 4 tys. )
- największa POWTARZALNOŚĆ pytań na egzaminie (do 90%)
- nigdzie niepublikowane pytania, przewidziane na EGZAMIN wiosna 2016
- trzy tryby pracy: NAUKA, EGZAMIN, STATYSTYKI
- opcja PYTAJ DO SKUTKU powtarzająca pytania na które udzielono błędnej odpowiedzi
- zawsze AKTUALNE pytania
- stan prawny aktualny na egzamin WIOSNA 2016
- podział na SPECJALNOŚCI
- możliwość wykonania DARMOWYCH AKTUALIZACJI w czasie trwania licencji w nieograniczonej ilości
- wersja DEMONSTRACYJNA - 3 minuty
- po aktywacji programu użytkownik otrzyma GRATIS PYTANIA na EGZAMIN USTNY z 5 ostatnich lat,
wzór wypełnionej KSIĄŻKI PRAKTYK (praktyka przed 24.09.2014r.) oraz wzory DOKUMENTÓW
potrzebnych do udokumentowania praktyki (z możliwością ich edycji)

Więcej informacji:
{youtube}qrkmKQ1yqFI{/youtube}
{youtube}JOfOI9s4fGo{/youtube}

http://uprawnienia-budowlane.com/
Jeśli chcesz kupić program ze zniżką (5%) zamów go za pomocą szybkich płatności dotpay przez
poniższe linki:
Link do zakupu klucza licencyjnego do programu UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2016 (koszt po zniżce
114zł)
https://ssl.dotpay.pl/?id=81049&code=StudBud1
Link do zakupu klucza licencyjnego programu JEDNOLITE AKTY PRAWNE (koszt po zniżce 76zł)
https://ssl.dotpay.pl/?id=81049&code=StudBud2
Link do zakupu klucza licencyjnego pakietu: program UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2016 oraz programu
JEDNOLITE AKTY PRAWNE (koszt po zniżce 161,5zł)
https://ssl.dotpay.pl/?id=81049&code=StudBud3
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