Általános szerződési feltételek

1. A szerződés létrejötte
A szerződés az ÁSZF alapján akkor jön létre, ha a Tanuló a szintfelmérő órát követően
írásban megrendel egy vagy több nyelvoktatási modult.
2. Tanár alkalmazása
A Baacom Group Bt. diplomás tanárai közül választja ki az oktatót. A Tanulónak
lehetősége van megjelölni az általa kívánt tanár személyét, de ez nem jelent
kötelezettséget az oktató kijelölését illetően.
3. Tárgyi feltételek
Mivel a tanulás online zajlik, Tanuló biztosítja az oktatáshoz szükséges feltételeket, azaz
az internetes elérhetőséget, a tanuláshoz esetlegesen szükséges egyéb eszközöket
(számítógép, laptop, nyomtató, stb.).
4. Óralemondás
A Baacom Group Bt-t kizárólag a tanár betegsége, ünnepnapok, munkaszüneti napok,
vagy előre nem látható akadályoztatása esetén illeti meg az óralemondás joga. Ezen
esetekben Hallgatót minden esetben az adott tanár értesíti, és gondoskodik az óra
pótlásáról.
5. Nyelvoktatási modul visszamondása, órák lemondása
Nyelvoktatási modul visszamondása: A befizetett tanfolyam díját a Tanuló a modul
megkezdése után már nem kérheti vissza, akkor sem, ha alapos indoka van a
visszamondásra (pl. betegség, technikai akadályoztatottság). Ebben az esetben a
Baacom Group Bt-t semmilyen további költség, kártérítés nem terheli.
Lehetőség van azonban az órák átruházására, illetve másik tanár választására.
Egyéni óra lemondása: a Tanulónak lehetősége van lemondani az egyéni óráját
térítésmentesen, az órát megelőző 24 órával. Az óra egy későbbi időpontban
kerül megtartásra.
6. Helyettesítés
A Baacom Group Bt. a tanár tartós betegsége esetén helyettes tanárt biztosít.

7. Fizetési feltételek
A Tanuló a kiválasztott modul díját egy összegben, a modul megkezdése előtt köteles
átutalással megfizetni. Alapvetően 60 perces órákat tartunk, melyek díja 3.800,- Ft.
A modulok díja így a következőképp alakul:
5 órás modul: 19.000,- Ft /62€
10 órás modul: 38.000,- Ft /123€
20 órás modul: 72.200,- Ft /233€ (5 % kedvezménnyel)
40 órás modul: 136.800,- Ft /442€ (10 % kedvezménnyel)
Anyanyelvi órák díja EGYSÉGESEN 4.300,- Ft/óra
Az órák díján felül semmilyen költséget nem számítunk fel, sem tananyagokért, sem
egyéb tanári munkákért.

