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Praha, Česká republika

VARIANTY SPLÁTEK

Tento formulář slouží žadatelům k tomu, aby uvedli, který typ platby preferují: Označte zakroužkováním
možnost.

Jakmile budete do kurzu přijati, vytvoříme pro vás konečný individuální platební kalendář.
Tento konečný individualizovaný platební kalendář je základem pro vaše platby za kurz a fakturu za kurz a

je součástí vaší smlouvy o kurzu.

Cena kurzu je stanovena v Eur. Studenti, kteří chtějí platit v Kč, použijí přepočítací kurz platný v den, kdy
budou platbu provádět.

CELOU CENU KURZU JE TŘEBA UHRADIT PŘED ZAPOČETÍM MODULU 1.

Studenti také potřebují rozpočet na výdaje spojené s materiály, které budou během kurzu realizovat. Tyto
materiály jsou majetkem studenta. Stejně tak referenční alba, která studenti na kurzu vytvoří.

Varianta A - jedna platba - 700 EUR sleva!!

Popis: EUR Splatné dne:

Přihláška 300 se zasláním přihlášky

První nevratná splátka ceny kurzu 1 500 nejpozději 10 dní po přijetí do kurzu

Doplatek ceny kurzu: 6 300 do 15. září 2023
Celkem k úhradě: 8 100

Variata B - platba před 1.modulem

Popis: EUR Splatné dne:

Přihláška 300 se zasláním přihlášky

První nevratná splátka ceny kurzu 1 500 nejpozději 10 dní po přijetí do kurzu

Další splátka ceny kurzu 3 500 do 30 dnů po přijetí do kurzu
(nejpozději do 16. října 2023)

Další splátka ceny kurzu 3 500 do 16. října 2023
Celkem k úhradě: 8 800

POPLATEK ZA ZKOUŠKU NENÍ ZAHRNUT V CENĚ KURZU.

Zvolil/a jsem si platební plán - možnost A, B (zakroužkujte tu, která platí).

Beru na vědomí, že jsem povinen(a) uhradit celý poplatek za kurz v uvedeném termínu a
že nezaplacení včas bude mít za následek zadržení diplomu.

Potvrzuji, že v případě neuhrazení poplatku v daných termínech zaplatím poplatek za pozdní platbu.
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