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ALMANCA GRUP KURSU SÖZLESMESI 2018
ADI:
CINSIYETI:
ADRES:
D.TARIHI/D.YERI:
E-MAIL:
Temel duzey A1 a

SOYADi:
ERKEK

KADIN
UYLUGU:

TEL:

PASAPORT NO:

hic bilgisi olmayanlar

Ögretim kitabi: Passwort Deutsch 1, Klett

Temel duzey A1 b

Ögretim kitabi: Passwort Deutsch 1 & 2, Klett

Temel düzey A2 a

Temel duzey A2 b

Ögertim kitabi: Passwort Deutsch 2 & 3, Klett

Ögretim kitabi: Passwort Deutsch 3, Klett

Orta duzey B1 ab

Orta duzey B1 cd

Ögretim kitabi: Passwort Deutsch 4, Klett

Ögretim kitabi: Passwort Deutsch 5, Klett

Orta duzey B2 ab
Ögretim kitabi : Prima B2, Band 6, Cornelsen
Yuksek duzey C1ab
Ögertim kitabi: Prima C1, Band 7, Cornelsen

Orta duzey B2 cd
Ögertim kitabi: Prima B2, Band 6, Cornelsen
Yuksek duzey C1
Ögretim kitabi: Prima C1, Band 7, Cornelsen

Kurs baslangici:
Kurs suresi:
aylik/ bir aylik kurs 4 haftadir
Haftalik ders saatleri: 5-12 kisilik grupta: 20 ders saati,ögleden önce veya sonra
kurs ücretlerinin kurs baslamadan önce ödenmesi zorunludur.
Kurs ücreti:Aylik 289€ (=4 hafta) aylik ödeme
Ilk kayitta bir defalik islem ücreti aliyoruz (30€) bir aydan daha uzun sureli kurslar:Kurs ücretinin toplami bir
defada pesin ödenir.
aylik = €
,- + 30,- kayit ucreti = toplam €
taksit
2 aylik= 499 €+30 € kayit ucreti
3 aylik= 699 €+30 € kayit ücreti
4 aylik= 899 €+30 € kayit ücreti
5 aylik= 1099 €+30 € kayit ücreti
6 aylik= 1299 €+30 € kayit ücreti
7 aylik= 1450 €+30 € kayit ücreti
8 aylik= 1650 €+30 € kayit ücreti
9 aylik= 1850 €+30 € kayit ücreti
10aylik= 2050 €+30 € kayit ücreti
11aylik= 2250 € +30 € kayit ücreti
12aylik= 2450 €+30 € kayit ucreti
13 aydan itibaren ek olarak her ay icin 200 €
kursa katilan kisinin sözlesmesinin tamamlayici parcasi olan genel islem sartlarini bildigi Kabul edilir.
Diger sözlesme:
köln den
1.uzatma:
2.uzatma
3.uzatma

kursa katilanin imzasi
ay ücreti:
ay ücreti
ay ücreti

€
€
€

taksit. Köln
taksit.köln
taksit.köln

kurs idaresininin imzasi
imza
imza
imza
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ALMANCA GRUPKURSLARI ICIN GENEL KOSULLAR
1-Ders, dersin yapildigi yer, oda ve idare isleri masraflari kurs ücreti dahilindedir. Ek olarak 30€ tutarinda bir islem ücreti talebinde
bulunuyoruzki o da fotocopi, belgeler ve diploma ücretlerini icerir. Ders kitabini ögrenci kendisi almak zorundadir.
2-Bir kursa kayit yaptirdiginizda 130€ avans vermek gerekir. Taksit ile ödeme yapmak istediginizde bu para en son ödenmesi gereken
taksite eklenir. Avans ögrencinin istedigi kursta bir yer ayirtirmasini garantiler. Bu hakkini ilk gun gelmemesi durumunda kaybeder.
3-Kurs ücreti (avans haric) yada ilk taksidin vadesi en son kurs basladigi gun gelir. Ondan sonraki taksitler kurs ayi icerisinde her 4.
haftada ödenmesi gerekir.
4-Bir okul haftasi dört hafta icerir, bütün bir takvim ayi degildir. Tatil gunu nedeniyle tehir edilmek zorunda kalan dersler normale
tekrarlanmaz. Istisna:bir ayda ikiden fazla tatil gunu olursa.
5-Az katilim yuzunden meydana gelmeyen kurslar olursa, ögerncinin ayni para fakat ders saati düsürülmek suretiyle tek kisilik kurs
yapma hakkina sahiptir. Yada ücretsiz kayit sildirebilir. Verilmis olan avansi tekrar geri ödenir. Bir kursta dörtten daha az kisi olursa ders
saatleri az kisiden dolayi daha faydasi oldugu icin kisaltilir. (4 kisi=12 ders saati.3 kisi=8 ders saati). Bir kursta 10 kisiden daha fazla
ögrenci olursa ögerncilerle konusma saati ile ders saatleri büyük bir grupta daha etlikli olacagindan dolayi yukseltilir.(15 dk. Katilan fazla
kisi sayisina göre)
6.a-Anlasma bitis tarihinden önce sebepsiz yere anlasma fesh edildiginde kurs ücretinden %20 anlasma iptal ücreti alinacaktirki buda
en azindan 130€ dur. Anlasma bitis tarihinden önce fes edilen anlasma ve 6.b-de yazan sekilde sebep sunuldugu taktirde fesh etme ücreti
alinmayabilir.
6.b-Sözlesme suresi sirasinda sözlesmeyi fesh etmek muümkün degildir.sadece istisnai durumlarda fremsprachenforum ögrencinin
feshini kabul eder. Fesh etmek tarihi 4 haftadir. Fakat kanuni hakka sahip degildir. Fesh etme ücreti kurs ücretinin % 20 sidir. En az 125€.
Istisnai durumlar:vize alinamamasi, ölüm,hastalik hamilelik,uzaga tasinma, fachhoch schule veya universiteye kursun degistirilmesi. Bu
istisnai durumlar varsa o zaman yazili dökümanlarla, mesela doktor raporu, vize alamadigina dair belge ispatlanmasi gerekir.
6.c-Kurs baslama tarihini degistirmek istedignizde en az bir hafta önce haber verilmesi gerkir.lutfen muhatabinizin ismini ayrica tarih
ve saatini not alin ki yanlis anlasilma olmasin. Aksi taktirde bir ay hesaba katilir.
7-Almanca kursuna yazildiginda istek üzerine bir belge cikarabiliriz. Bu ilk kurs ayi ücretinin ödenmesi sarti ile olur. I:H.v 280€+30€
Kursa ktilacak kisi bir engel ile karsilasacak olursa mesela , vize problemi kursu ileriki bir targhe erteleyebilir yada fesh edebilir. Bir
hafta önce haber vermek kaydiyla. Aksi taktirde ilk ödemeyi geri vermeyiz.
8-Bir veya birkac defa ögrenci kursu kacirirsa ödemis oldugu parayi isteme hakkina sahip degildir.
9-Bizim bütün kurslarimiz baska bir sekilde anlasma yapilmadigi taktirde (mesela yüksek okul dil kursu sinavi ) IHK önündeki
Fremdsprachenkorrespondenten sinavina hazirliktir. Özel kurslarda özel egitim veya isletme kurslari icin % 19 K.D.V kesilecektir.
10-Ögrencilerin istekleri üzerine bizim odalarimizin disinda yapilan kurslarda mesuliyet kabul edilmez.
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ÖGERNCILER ICIN BILGILER

Kaydin kabul olmasi icin gerekceler dil kursu icin vize veya üniversite okumak icin
Kurs anlasmasi bir ön ödeme, eger vize verilmadiyse, kurs baslamadan önce kurs anlasmasi fes edilecek ve su
tutarlar alinacaktir: (fiyatlar € alinacaktir)
1-

Kurs suresi

Kurs fiyati+bg

Ön ödemenin
fiyati

Cikis kabul
olduktan sonra
cekilen para(bilkagidina bakin)

Kurs baslamadan
önce cikista alinan
para

3 ay
4 ay
5 ay
6 ay
7 ay
8 ay
9 ay
10 ay
11 ay
12 ay

699 + 30
899 + 30
1099 + 30
1299 + 30
1450 + 30
1650 + 30
1850 + 30
2050 + 30
2250 + 30
2450 + 30

729
729
729
729
729
729
729
729
729
729

-

529
529
529
529
529
529
529
529
529
529

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

2-Lutfen grup kurs anlasmasini doldurun, kurs ucretini tam olarak belirtilen ve bize geriye gonderin. Fax
araciligiylada olabilir.
3-Ön ödemeyi kontomuza (hesabimiza)yollayin. Böylece bizde size kayit kabulunu gondereleim.
4-Kayit kabüllügü ile alman konsoloslugunda oturma vizesine basvurabilirsiniz.
Örnek : siz bizim okulda 6 aylik bir almanac kursuna katilmak istiyorsunuz. 6 aylik kurs anlasmasini
isaretleyin.Toplam tutar 1329€ anlasmayi bize geri gönderin ve ön ödemeyi i.H.v. 729€ kontomuza gönderin.
Parayi ve anlasmayi aldigimiz an size kayit kabülünü gönderecegiz. Bu tastik ile alman konsolosluguna
gitmeniz gerek.
Dikkat: alman konsolosluguda baska kagitlari istiyor.Bunlar dil okulundan bagimsizdir.Hala vize alamadiysaniz
ön ödmeyi geri göndeririz.Cikis parasina kadar i.H.v. 200,-€ = 529,-€
konto (hesap) numarasi:
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ALMANCA KURSU 2018
1. GRUP KURSLARI
Her dil seviyesi icin kurslarimiz vardir:
Kurs 1 Temel basamak 1 A1 suresi:2 ay
Ders kitabi: Passwort Deutsch 1 & 2, yayin evi : Klett
Kurs 2 Temel basamak 2 A2 suresi:2 ay
Ders kitabi : Passwort Deutsch 2 & 3, yayin evi: Klett
Kurs 3 Orta basamak 1 B1 suresi:4 ay
Ders kitabi: Passwort Deutsch 4 & 5, yayin evi: Klett
Kurs 4 Orta basamak 2 B2 suresi:4 ay
Ders kitabi: Prima B1, Band 5, yayin evi: Cornelsen
Kurs 5 Yuksek basamak C1 suresi: 4 ay
Ders kitabi : Prima B1, Band 5, yayin evi: Cornelsen
Kurslarimiz yogunlastirilmis olup kücük gruplardan olusmaktadir.
5-12 kisilik: Hafta ici her gun:pazartesinden cumaya kadar, sabah veya ögleden sonra, haftada 20 ders saati.

KURSTARIHLERI 2018:
08.01./05.02./05.03./09.04./07.05./11.06./09.07./06.08./03.09./01.10./29.10./26.11.
Kurs ucreti:
Butun secenekler icin bir defalik yazilma ucreti 30 € alinir // Ücüncü aydan itibaren aylik ödeme 260,-€ dur.
Suresi

Toplan ödemelerdelci indirinler- kurs ücretinin
toplami bir defada ödenir

1 hafta € 89,1 aylik € 289,2 aylik € 499,3 ay
€ 699,4 ay
€ 899,5 ay
€ 1099,6 ay
€ 1299,7 ay
€ 1450,8 ay
€ 1650,9 ay
€ 1850,10 ay
€ 2050,11 ay
€ 2250,12 ay
€ 2450,13 aydan itibaren aylik 200 € fazlalasir

2. ÖZEL KURSLAR
Yogun kurs tek kisilik: 675 € en fazla 8 haftada
25 saat tek kisilik kurs 45 dk. Bir taksitte kurs baslangicinda ödemesi gerek.
Randövuler anlasmaya göre pazartesinden cumaya saat 8.30 dan 21 e kadar.

