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Dzieci od 10 lat, młodzież, dorośli

Rabat rodzinny
Klient uzyskuje Rabat Rodzinny 
za każdą kolejną zapisaną osobę:

- 50 zł jeśli zapisane są 2 osoby,
- 100 zł jeśli zapisane są 3 osoby,
- 150 zł jeśli zapisane są 4 osoby itd.

Rabat studencki
Studenci do 26 roku życia z ważną 
legitymacją studencką w momencie 
podpisywania umowy dostają rabat w 
wysokości 50 zł.

Rabat za frekwencję w 
poprzednim roku szkolnym
100% obecności = 50 zł zniżki 
od całkowitej kwoty kursu

Rabat dla stałych klientów
Za każdy pełny (tj. od października do 
czerwca) rok uczestnictwa w kursach 
językowych Blue Pencil Klientowi 
przysługuje rabat w wysokości 50 zł,
 ale nie więcej niż 150 zł łącznie.

Uwaga
 Rabaty przysługują tylko za zajęcia grupowe w grupach od 2 do 8 osób.
 Rabaty odliczane są od ostatniej raty wpłacanej przez Klienta.
 Rabaty przysługują tylko w przypadku ukończenia całego kursu.

Wszystkie rabaty sumują się i nie wykluczają nawzajem.

GRUPY DO 4 OSÓB

RABATY

Ilość rat

2

1

Cena kursu

3829 zł

3729 zł

3679 zł

Zniżka

-

100 zł
zniżki

150 zł
zniżki

Wysokość rat

3679 zł

490 zł
Rata I

371 zł
Raty II-X

1x90 
minut w tygodniu

Od 3 do 4 osób
w grupie

Poziomy
A1-C2

Podręcznik
za zwrotną kaucją

Lekcje z native
speakerem

62 h 
lekcyjne w roku szkolnym

GRUPY DO 6 OSÓB

Ilość rat

2

1

Cena kursu

4465 zł

4365 zł

4315 zł

Zniżka

-

100 zł
zniżki

150 zł
zniżki

Wysokość rat

4315 zł

550 zł 435 zł10 10

1865 zł
Rata I

1865 zł
Rata II

Rata I Raty II-X

2182,50 zł
Rata I

2182,50 zł
Rata II

Obserwuj nas 
na Facebooku i Instagramie

i bądź na bieżąco!

2x90 
minut w tygodniu

Od 3 do 6 osób
w grupie

Poziomy
A1-C2

Podręcznik
za zwrotną kaucją

Lekcje z native
speakerem

124 h 
lekcyjne w roku szkolnym
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