Ceník individuálního studia on-line formou
1) Individuální studium s pevně stanoveným termínem
Studenti si zvolí termín nebo termíny, čas a délku vyučovací hodiny, kdy bude chtít jednotlivé lekce
absolvovat. Zvolený termín nebo termíny jsou považovány za závazné a písemné garantovány.
Délka vyučovací hodiny

Cena za 1 lekci
( platné pro 1 osobu )

45 minut

350 Kč

470 Kč

420 Kč
600 Kč
750 Kč

550 Kč
750 Kč
850 Kč

( pouze děti 6 – 10 let )

60 minut
90 minut
120 minut

Paušální cena za 1 lekci
( pro 2 – 9 osob )

Finální cenovou kalkulaci Vámi rádi sestavíme na vyžádání. Kurzovné se hradí vždy minimálně
na jeden měsíc předem, tj. 4 týdny. Student má možnost uhradit kurzovné i na delší dobu, s možností
získání některé z následujících slev:
- 5% při úhradě kurzovného na 6 měsíců dopředu;
- 7% při úhradě kurzovného na školní rok, tj. září roku stávajícího až červen roku následujícího;
- 10% při úhradě kurzovného na celý rok, vyjma července.
2) Individuální studium s flexibilním rozvrhem
Student si vybere balíček s počtem hodin a dobou platnosti a termíny, časy a délku každé vyučovací
hodiny si bude vybírat v našem rezervačním systému, do kterého posléze získá přístup.
Počet hodin v balíčku
15 hodin
20 hodin
30 hodin
50 hodin
70 hodin

Cena balíčku
5 590 Kč
6 990 Kč
9 990 Kč
14 990 Kč
19 990 Kč

Doba platnosti
4 měsíce
6 měsíců
9 měsíců
12 měsíců
18 měsíců

Doba platnosti se počítá ode dne zakoupení balíčku, event. dle dohody ji lze posunout a počítat
od data zahájení studia.
Způsoby úhrady kurzovného:
- převodem na účet, na základě faktury
- v hotovosti nebo platební kartou na naší pobočce ( dle předchozí dohody )
- kartou, prostřednictvím mobilní aplikace Trisbee ( dle předchozí dohody )
- benefitními poukázkami a programy typu kafeteria. Seznam našich partnerských společností, jejichž
poukázky a programy akceptujeme najdete zde: Plaťte u nás benefity.
Ceny jsou konečně, nejsme plátci DPH.

