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A dolgozatokat nem lehet letölteniADOVI NISU SLOBODNI ZA DOWNLOAD!

FOLYAMATBAN LÉVŐ AKCIÓJAINK! A keresett dolgozat mellet azt a lehetőséget nyújtjuk,
hogy megrendelhet még 2 dolgozatot ingyen a mi listánkról ha úgy gondolja, hogy segítségére
lehet a szemináriumi dolgozat elkészítésénél. Mivel egy témára több dolgozatunk van, ezek a
dolgozatok is rendelkezésére állnak (például: a „Vallás” című témára 15 különböző dolgozatunk
van, és mind a 15-öt elküldjük Önnek ha „Vallás” című dolgozatot kér. Az akció célja, valamint
az egész maturskiradovi.net projekt célja az, hogy Ön be tudja szerezni a szükséges anyagot
az egyéni dolgozat elkészítéséhez, nem az, hogy már élőre megírt dolgozatot adjon át az Ön
nevében.

HA DOLGOZATOKAT SZERETNE RENDELNI küldjön egy e-mailt „Dolgozatokat rendelek”
címmel a
maturskiradovi.net@gmail.com email címre, valamint írja oda a keresett dolgozatok címét és azt is, hogy Szerbiából, Bosznia és
Hercegovinából, Horvátországból, Montenegróból (vagy valamelyik másik országból) rendeli a
dolgozatokat a fizetés körülményei miatt. Ez után várhatja a választ ami kb. 1 órán belül
megérkezik (gyakran sokkal gyorsabban) és részletes utasításokat tartalmaz a fizetéssel és a
dolgozatok kézbesítésével kapcsolatban. Ez csak azokra a dolgozatokra vonatkozik amelyek a
listán találhatóak, azokra a dolgozatokra amelyek nem szerepelnek a listán a fent említettek
nem érvényesek.

A magyarország felhasználók számára egy csomag ára amely 3 megírt és legépelt dolgozatból
áll és amelyek a mi listánkon találhatóak (meglehet, hogy több mint 3 dolgozatot is kap ha a
dolgozatok címei megegyeznek mint ahogy azt az előbb megemlített akcíó leírásában
elmondtuk) 15 euróban. A pénzt banki fizetéssel vagy postai úton küldje a számlánkra, de a
fizetéssel kapcsolatos részleteket megkapja a tőllünk kapott e-mail-ben. A befizetéseket
valutaszámlákon, VISA kártyán és Alertpay-en keresztül lehet végezni. A dolgozatokat a mi
ellenőrzésünk után, a másnap folyamán elküldjük, vagy ha szkenneren keresztül betáplálja és
elküldi a hitelesített pénzutalványt akkor még a nap folyamán megkapja a dolgozatot az e-mail
címére. A kész érettségi dolgozatok ára 30 és 60 euróban, a diplomamunkák ára pedig 49 és
140 euróban között van.

Felhasználójainknak Magyarország, Boszna és Hercegovinából, Horvátországból és
Montenegróból lehetővé tettük, hogy a saját országuk valutájában fizessenek km-ban,
kunában és euróban.
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Ha nem talált megfelelő dolgozatot a listánkon K&eacute;sz dolgozatok list&aacute;ja
(&eacute;retts&eacute;gi, szemin&aacute;riumi &eacute;s diploma
) vagy a
Dolgozat keresőn
,
keresztül, akkor hozzánk fordulhat azzal a kéréssel, hogy egy új dolgozatot írjunk. Ezeket a
dolgozatokat ellenőrzött szakértőjeink írják akikkel kivállóan együttműködünk. A dolgozat
minősége garantált, tiszteletben tartsuk az időhatárt és a diszkréciót. Az árba külön
beleszámoljuk a további változtatások költségét. Több információt kaphat ha rákattint a
következő linkre
&Uacute;j dolgozatok k&eacute;sz&iacute;t&eacute;se
.

A telefonszám csak vészhelyzet esetére van megadva, és ha szükséges küldjön SMS-t
bármikor de ne hívjon!

+381611100105 (ha sürgős bármikor küldhet SMS-t, de csak SMS)

Ha valami kérdése vagy tanácsa van szabadon lépjen kapcsolatba velünk és várja válaszunkat.
A dolgozatokat elektronikus formában küldjük mint .doc (MS-Word) vagy .pdf (Acrobat Reader).
Minden dolgozat kiválló mert csak ilyen alkotások szerepelnek a gyüjteményünkben.

A LEGRÉGIBB ÉS LEGHÍRESEBB INTERNET PORTÁL AMELY EZZEL A MUNKÁVAL
FOGLALKOZIK! AZ ABSZOLÚT PIACVEZETŐK EZEN A TERÜLETEN! 7 ÉVES
HAGYOMÁNY BIZONYÍTJA A MUNKÁNK MINŐSÉGÉT ÉS ELKÖTELEZETTSÉGÜNKET AZ
ÜZLETBEN. IGYEKSZÜNK MÉG JOBBAK LENNI. A LEGJOBBAK A LEGJOBBAKKAL!
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