
Inwestycja w siebie, na której zyskasz!

W niepewnych na rynku pracy jeszcze bardziej liczą się kwalifikacje. By zdobyć lepszą pracę i 
więcej zarabiać, zainwestowałeś niemałe pieniądze i czas w kurs operatora wózka widłowego.
Żeby otrzymać uprawnienia, musisz wykonać ostatni krok – zdać egzamin. Część praktyczna 
zapewne nie sprawi Ci problemu. To będzie dla Ciebie formalność.

Ale zanim do niej dojdzie, musisz przejść część teoretyczną, czyli test składający się z 15 pytań. 
Na jego rozwiązanie masz 30 minut. Niby sporo, ale w stresie czas upływa jakby szybciej...
Możesz zrobić tylko cztery błędy. W przeciwnym razie czeka Cię poprawka, czyli wydatek 
kolejnych 200 zł i ponowne nerwy...

Na szczęście możesz tego uniknąć i nie napychać kabzy urzędowi. Jak?

Kupując plik z odpowiedziami na pytania z egzaminu UDT na operatora wózka widłowego 
kategorii I oraz II. On pomoże Ci ugruntować wiedzę z kursu i zdać egzamin.

Zawarte w nim odpowiedzi uwzględniają aktualne przepisy i uwarunkowania UDT dla uprawnień 
na wózki widłowe z obu kategorii. Dokument powstał na bazie szkoleń prowadzonych przez 
ośrodek cieszący się największą zdawalnością egzaminu UDT na Śląsku.

Pytania na egzaminie UDT nie zmieniały się na przestrzeni całego roku. Będą aktualne jeszcze 
długie lata. Po zapoznaniu się z rozwiązaniami testów będziesz wiedzieć, czego się spodziewać. 
Nic Cię nie zaskoczy.

Cena pliku to tylko 2-3% wydatków, które do tej pory poniosłeś w związku ze zdobyciem 
uprawnień. Kupując go, niczym nie ryzykujesz, a możesz tylko zyskać.
To nie są puste słowa. W razie niepowodzenia na egzaminie otrzymasz zwrot pieniędzy!

Bezpieczeństwo transakcji (szyfrowane połączenie SSL) zapewnia firma DotPay. To uznany 
pośrednik płatności online, który potwierdza wiarygodność sprzedającego.
Plik otrzymasz na wskazany przez Ciebie adres e-mail zaraz po zaksięgowaniu wpłaty, co następuje
błyskawicznie.

Chcesz umocnić swoją pozycję na rynku pracy w niepewnych czasach? Myślisz o zmianie 
zajęcia, by jako operator wózka widłowego pracować lżej i jednocześnie zarabiać więcej?
Kliknij w przycisk poniżej i ściągnij plik z odpowiedziami na pytania, by lepiej przygotować się do
egzaminu UDT!


