Образователна академия „Smile” има удоволствието да ви предложи
следните пакети за езиково обучение по английски език:
Система

Седмици

Ценова листа
Група
Хорариум

Малка Група Индивидуални
Месечна цена

Junior
Junior Walker 1x2
32бр.
64бр.
80.00 лв.
120.00 лв.
1 клас
Junior Runner 1x2
32бр.
64бр.
80.00 лв.
160.00 лв.
2-5 клас
English ladder 1x2
32бр.
64бр.
64.00 лв.
80.00 лв.
160.00 лв.
English ladder 2x2
32бр.
128бр.
128.00 лв.
160.00 лв.
320.00 лв.
Super Minds 4x2
32бр.
256бр.
256.00 лв.
320.00 лв.
640.00 лв.
Fun for Starters 1x3
32бр.
96бр.
96.00 лв.
120.00 лв.
240.00 лв.
Fun for Flyers 1x3
32бр.
96бр.
96.00 лв.
120.00 лв.
240.00 лв.
Fun for Movers 1x3
32бр.
96бр.
96.00 лв.
120.00 лв.
240.00 лв.
6-12 клас
Face 2 Face 1x3
32бр.
96бр.
120.00 лв.
144.00 лв.
264.00 лв.
English in Mind - 2x2
32бр.
128бр.
160.00 лв.
192.00 лв.
352.00 лв.
CAE - 2x2
32бр.
128бр.
160.00 лв.
192.00 лв.
352.00 лв.
FCE - 2x2
32бр.
128бр.
160.00 лв.
192.00 лв.
352.00 лв.
Възрастни
Face 2 Face 1x3
4бр.
12бр.
120.00 лв.
144.00 лв.
264.00 лв.
Face 2 Face 2x3
4бр.
24бр.
240.00 лв.
288.00 лв.
528.00 лв.
Face 2 Face 3x3
4бр.
36бр.
360.00 лв.
432.00 лв.
792.00 лв.
 Договорът за обучение (при деца до 12-ти клас) е 8 месечен, а цените са на месечна основа. При отказ на
курсиста по време на 8 месечният период се дължи такса отказ – 50 лв.
 Договорът за обучение при възрастните е месечен.
 Под месечен се има предвид учебен месец – 4 учебни седмици.
 При предплащане на 2 месеца курсистът получава 2 % отстъпка – тази отстъпка важи само за обучение на
възрастни.
 При предплащане на 4 месеца курсистът получава 5% отстъпка. При отказ таксата за невзетите часове не се
връща и не се дължи такса отказ;
 При предплащане на 8 месеца (пълен курс) курсистът получава 10 % отстъпка. При отказ таксата за
невзетите часове не се връща и не се дължи такса отказ.
 Голямата група се състои от 5 до 8 курсиста;
 Малката група се състои от 2 до 4 курсиста;
 Индивидуалните уроци са за 1 курсист.
 При недостатъчен брой курсисти за стартиране на курс 3 дни преди обявената дата Образователният център
запазва правото си да се свърже с курсистите и да им предложи да преминат в по-малка група (от група в
малка група или от малка група в индивидуална форма на обучение). Ако курсистът не желае да доплати за
по-малка група или индивидуална форма на обучение, платените до тук такси му се връщат. Парите за
учебници и помагала не се възстановяват.
 В тези цени не влизат парите за учебниците, помагала и полагане на сертификационен изпит към външен
сертификационен център. Учебниците и помагалата могат да бъдат поръчани чрез Образователната
академия или закупени индивидуално от друго място.
 Промоция доведи приятел – ако ваш приятел се запише и съобщи, че вие сте го запознали с нашата академия
получавате 5 % отстъпка от плащането ви, при условие, че се запише на същото или по-високо ценово ниво.
 Промоционални условия за семейства – при записване на две или повече деца от едно семейство (братя и
сестри) всички те получават по 5 % отстъпка от всяко плащане, докато всички деца са курсисти в академията.

