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Kurzy angličtiny 
Počet 60 min. lekcií za 4 týždne Počet osôb: 1 2 3 4 

4 Cena za skupinu: 88 € 96 € 104 € 112€ 
Poznámky: 

 Lekcie zrušené z akéhokoľvek dôvodu (alebo ich časť) menej ako 24 hodín pred ich začiatkom sú bez možnosti náhradného 
termínu a vrátenia peňazí. 

 Dohodnutý počet predplatených lekcií sa musí vyčerpať do konca aktuálneho školského roka. Po tomto období nárok na lekcie zaniká.  
 Splatnosť faktúry je do 15. dňa v mesiaci výuky.  
 Hore uvedená cena platí aj pre kurzy angličtiny mimo učebne (napr. cez skype). 
 Nevyskúšané a prípravné kurzy na skúšky sú s doplatkom 2 € za lekciu. 
 Akékoľvek zmeny sa nahlasujú najrýchlejším možným spôsobom. 
 Všetky ostatné výdavky za účty v reštauráciách, vstupenky, atď. hradí študent aj za lektora. 
 Výuka mimo učebne v rámci mesta = 5 €. Výuka mimo mesta = 0,5 € za 1 km. 

 

Anglicky na výlete s lektorom 
60 min. lekcia Počet osôb: 1 

1 Cena za osobu po zľave: 20 € 
Poznámky: 

 Lekcie zrušené z akéhokoľvek dôvodu (alebo ich časť) menej ako 24 hodín pred ich začiatkom sú bez možnosti  
náhradného termínu a vrátenia peňazí. 

 Dohodnutý počet predplatených lekcií sa musí vyčerpať do konca aktuálneho školského roka. Po tomto období nárok na lekcie zaniká.  
 Splatnosť faktúry je do 15. dňa v danom mesiaci.  
 Osoba naviac + 2€/lekcia. 
 Akékoľvek zmeny sa nahlasujú najrýchlejším možným spôsobom. 
 Všetky ostatné výdavky za účty za ubytovanie, v reštauráciách, cestovné lístky, vstupenky, atď. hradí študent aj za lektora. 
 Výuka mimo mesta = 0,5 € za 1 km (autom lektora). 

 

Intenzívne kurzy angličtiny v rodine lektora pri Banskej Bystrici 
Dĺžka kurzu 60 min. lekcia Počet osôb: 1 

1 deň 1 Cena po zľave za lekciu: 20 € 
Poznámky: 

 Lekcie zrušené z akéhokoľvek dôvodu (alebo ich časť) menej ako 24 hodín pred ich začiatkom sú bez možnosti náhradného 
termínu a vrátenia peňazí. 

 Dohodnutý počet predplatených lekcií sa musí vyčerpať do konca aktuálneho školského roka. Po tomto období nárok na lekcie zaniká.  
 Splatnosť faktúry je do 15. dňa v danom mesiaci.  
 Akékoľvek zmeny sa nahlasujú najrýchlejším možným spôsobom. 
 Všetky ostatné výdavky za účty za ubytovanie, v reštauráciách, cestovné lístky, vstupenky, atď. hradí študent aj za lektora. 
 Výuka mimo mesta = 0,5 € za 1 km (autom lektora). 

Intenzívne kurzy angličtiny  v rodine lektora v zahraničí 
 

v jazykových školách v zahraničí 
v prázdninových kempoch v zahraničí 

Poznámky: 
 Prostredníctvom nášho zastúpenia na Slovensku získate zľavnené ceny. 
 Zoznam kurzov v rôznych krajinách je uvedený na www.121.sk.  

 

Preklady do angličtiny/slovenčiny 
Počet klávesových úderov  1 800 

Cena  20 € 
 Záloha (vo výške 50 % z celkovej predpokladanej sumy) splatná pred začatím prekladu. 
 Preklady zrušené po zaplatení zálohy – bez možnosti vrátenia zaplatenej sumy. 
 Akékoľvek zmeny sa nahlasujú najrýchlejším možným spôsobom. 

 
 
 
 

 

C2 - Upper Advanced 
C1 - Advanced 
B2 - Upper Intermediate 
B1 - Intermediate 
A2 - Elementary 
A1 - Beginner 
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