CENNÍK JAZYKOVÝCH KURZOV, PREKLADY- TLMOČENIE

Názov kurzu:
Typ výučby:

MY LITTLE ENGLISH ( 3 až 6 rokov)
Individuálna
2 študenti v skupine

Cena za 1 vyučovaciu 11 €/ 1 osoba
hodinu/1 osoba

Názov kurzu:
Typ výučby:

MY ENGLISH 1 (6 až 10 rokov)
MY ENGLISH 2 ( 11 až 14 rokov)
Individuálna
2 študenti v skupine

Cena za 1 vyučovaciu 11 €/ 1 osoba
hodinu/1 osoba

Názov kurzu:
Typ výučby:

DOSPELÍ
Individuálna

Cena za 1 vyučovaciu 12,85 €/ 1 osoba
hodinu/1 osoba

Názov kurzu:
Typ výučby:

6€/ 1 osoba

MLÁDEŽ (15-18 rokov)
VYSOKOŠKOLÁCI
Individuálna
2 študenti v skupine

Cena za 1 vyučovaciu 12 €/ 1 osoba
hodinu/1 osoba

Názov kurzu:
Typ výučby:

6€/ 1 osoba

FIREMNÁ VÝUČBA
Individuálna

Cena za 1 vyučovaciu 15,50 € / 1 osoba
hodinu/1 osoba

6,50 €/ 1 osoba

2 študenti v skupine
8 €/ 1 osoba

2 študenti v skupine
9,50 €/ 1 osoba

Skupinová
( 3 a viac študentov)
4 €/ 1 osoba

Skupinová ( 3 a viac
študentov)
4,50 €/ 1 osoba

Skupinová ( 3 a viac
študentov)
5 €/ 1 osoba

Skupinová ( 3 a viac
študentov)
5,50 €/ 1 osoba

Skupinová ( 3 a viac
študentov)
7,50 €/ 1 osoba

Spôsob platby:






Individuálna výučba: Platba sa realizuje za každých 8 nasledujúcich vyučovacích
hodín
Skupinová výučba:
1. Podľa frekvencie výučby (1 školský rok):
1x týždenne (spolu 32 vyučovacích hodín): platba sa realizuje 2x 16 hodín
2x týždenne (spolu 64 vyučovacích hodín): platba sa realizuje 2x 32
vyučovacích hodín
2. V prípade skupinovej výučby je záväznosť prihlášky 9 mesiacov.
3. Pri odstúpení od zmluvy, resp. stornovaní kurzu v deň začatia kurzu a
kedykoľvek po začatí príslušného kurzu, na ktorý bol študent (obchodná
spoločnosť) zapísaný a riadne prihlásený, sa účtuje storno poplatok v plnej
výške polročnej ceny kurzu ( závisiac od typu kurzu), bez ohľadu na účasť
alebo neúčasť študenta (spoločnosti) na výučbe.
4. Jazyková škola si vyhradzuje právo stornovať prihlášku, ak prihlásený
neuhradí poplatok v stanovenom čase. V prípade, že sa študent dostane do
omeškania v platbe za kurz, je jazyková škola oprávnená uplatňovať si
zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
5. Za neúčasť študenta vo výučbe neposkytuje jazyková škola žiadnu finančnú
kompenzáciu. V odôvodnenom prípade a na základe aktuálnej ponuky
jazykovej školy môže byť študentovi ponúknutá možnosť nahradiť si
zameškané hodiny v inej skupine na rovnakej úrovni, ak takáto existuje a
študent o to požiada. Študent môže v prípade skupinovej výučby absolvovať
maximálne 3 náhradné vyučovacie hodiny za 1 polrok. Náhrada zameškaných
hodín je poskytovaná ako benefit pre študentov a jazyková škola nie je viazaná
k ich poskytnutiu a teda študent nemá právo si nárokovať náhradu za
vymeškané hodiny. Pri individuálnej výučbe má študent nárok na náhradu 2
zameškaných hodín v období každých 12 vyučovacích hodín.
6. Jazyková škola si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s nedostatočným počtom
študentov a ponúknuť študentovi iné možnosti vo výučbe ak taká existuje.

ZĽAVA:

 Pri platbe za 9 mesiacov ( celý školský rok): zľava 15 eur z poplatku
DĹŽKA VYUČOVACEJ HODINY:
Individuálna výučba: 1 vyučovacia hodina trvá 60 minút
Skupinová výučba:
pre deti od 3 do 14 rokov: 45 minút
pre študentov od 15 rokov, vysokoškoláci a
dospelí:
50
minút

PREKLADY
 Preklady
z
/do
anglického/nemeckého/francúzskeho/ruského/španielského/holandského a
iných jazykov. Prekladáme do viac ako 20tich jazykov.
  V prípade dlhodobej spolupráce a pri prekladoch vyššieho počtu dokumentov možná
zľava.


 All for business: v yužite naše komplexné jazykové služby a získajte zľavu pre
Vašu
spoločnosť/ firmu/ organizáciu.

 Na základe vašej požiadavky vám navrhneme najoptimálnejšie riešenie a pripravíme
vám individuálnu cenovú ponuku. Informujte nás s presnými požiadavkami a následne
vám zašleme vypracovanú cenovú kalkuláciu. Finálnu cenu vždy stanovíme vopred.
Po dohode ju garantujeme a stáva sa nemennou.
Uvedené ceny sú konečné/ Nie sme platcami DPH
NEÚRADNÉ
VŠEOBECNÉ – ODBORNÉ (ceny sú uvedené orientačne).Neváhajte nás kontaktovať o
presnú cenovú ponuku. Na základe nezáväzného prijatia Vašich dokumentov Vám
vypracujeme presnú sumu.





preklady do slovenčiny: všeobecné od 9 €, odborné od 12 €/ normostrana
preklady zo slovenčiny: všeobecné od 11 €, odborné od 14 €/ normostrana

Všeobecné texty: články, abstrakty bakalárskych či diplomových prác, reklamné
materiály, študijné materiály, knihy, časopisy, magazíny, katalógy a iné.
Odborné texty: školstvo, veda, technika, lekárstvo, farmácia, elektrotechnika,
energetika, strojárstvo, ekonomika, financie, bankovníctvo, právo, stavebníctvo, realitné
služby, doprava, zásobovanie, železnice, autobusová doprava, automobilový priemysel,
sociálne služby, obchod, turistika, šport a iné.
ÚRADNÉ
Už od 19 Eur/ normostrana (informujte sa o ďalších možnostiach/cena je orientačná)
(rodné listy, diplomy, lekárske správy, technické osvedčenia, vysvedčenia, certifikáty, výpis
z obchodného registra, živnostenské listy, sobášne listy, obchodné zmluvy, pracovné
zmluvy a podmienky a atď.).
TLMOČENIE
Tlmočenie základného charakteru od 25 €/1 hod. (orientačná cena)
Tlmočenie odborného charakteru od 30 €/1 hod. (orientačná cena)
(prezentácie, semináre, pracovné stretnutia a iné )




zľava

v cene nie sú zahrnuté cestovné náklady
v prípade dlhodobej spolupráce ( All for business) možná vernostná

Kontaktujte nás pre viac informácií
Upozorňujeme na zmenu cenníka od 01.06.2018

