PLATBA ZA KURZ
Po obdržaní záväznej prihlášky Vám e-mailom zašleme potvrdenie termínov a cenovú kalkuláciu
kurzu. Po potvrdení termínov a ceny kurzu od nás obdržíte e-mail ohľadom platby. Ceny za kurz sú
uvedené v cenníku.
Kurz môžete uhradiť:



v plnej výške prevodom na účet
alebo zaplatením 20% z celkovej ceny objednaného kurzu a to do 5 pracovných dní od
vystavenia a zaslania zálohovej faktúry na Váš e-mail, alebo poštovú adresu. Doplatok ceny
kurzu musí byť uhradený prevodom na účet najneskôr v deň začatia kurzu.

Úhrada bankovým prevodom
Vystavenú faktúru za kurz je možné uhradiť iba prevodom finančných prostriedkov na účet firmy.
Po pripísaní finančných prostriedkov na náš účet od nás obdržíte potvrdzujúci e-mail o zaplatení
kurzu. Splatnosť faktúry je 1 týždeň od jej vystavenia a zaslania na Váš e-mail.

Predaj kurzov na splátky
Termíny a dátumy splatnosti jednotlivých splátok sú uvedené v zálohovej faktúre, ktorá je odoslaná
na Váš e-mail, alebo poštovú adresu.

Klient môže platbu uhradiť aj formou týchto uvedených splátok :
Celoročný kurz :


3 x splátka = cena sa účtuje ako za trojmesačný kurz



2 x splátka = cena sa účtuje ako za polročný kurz



1x platba = cena sa účtuje ako za ročný kurz

Pri poslednej splátke bude cena upravená (znížená) tak, aby sa vyrovnala celkovej sume za celoročný
kurz.
Polročný kurz :


2x splátka = cena sa účtuje ako za trojmesačný kurz



1x platba = cena sa účtuje ako za polročný kurz

Pri poslednej splátke bude cena upravená (znížená) tak, aby sa vyrovnala celkovej sume za polročný
kurz.

Trojmesačný kurz nie je možné uhradiť žiadnou formou splátok.



1x platba = cena sa účtuje ako za trojmesačný kurz

Ostatné typy kurzov klient uhrádza jednorazovou platbou prevodom na účet firmy. Sú to kurzy
časovo vymedzené, ktoré sa špeciálne upravujú po vzájomnej dohode s klientom.

Depozit
Pri splátkach sa účtuje depozit 50 € k celkovej cene za kurz , ktorý však bude klientovi ihneď následne
odrátaný z poslednej platby po splnení všetkých dohodnutých platobných podmienok. Depozit
pokrýva vzniknuté finančné škody v prípade nesplnenia dohodnutých platobných podmienok zo
strany klienta. Tie sa týkajú predčasného ukončenia kurzu.

