Правила оплати послуг Центра робототехніки «Boteon»
1. Оплата здійснюється у вигляді покупки абонементів 2 видів: «буднього дня» і
«вихідного дня» на відвідування занять згідно із затвердженим розкладом у період
одного календарного місяця.
2. Мінімальний платіж здійснюватися за 1 календарний місяць.
3. Оплата проводиться щомісячно в розмірі 100% передоплати (покупки
абонемента) до 10 числа поточного місяця. Моментом оплати вважається надходження
коштів на рахунок Навчального центру.
4. Усі оплати проводяться тільки через систему електронного банкінгу
ПриватБанку.
УНІКАЛЬНА АКЦІЯ !!!
Запишись на курси робототехніки раніше, за інших і отримай разову знижку на
абонемент:
запис до 25.08.2017 – знижка 20%;
запис з 26.08 до 10.09.2017 – знижка 15%;
запис з 11.09 до 30.09.2017 – знижка 10%;
запис з 01.10 до 15.10.2017 – знижка 5%.
5. Кожен слухач має право на знижки для придбання абонемента:
5.1. Разова оплата абонемента більш ніж на 1 місяць:
- при оплаті за чверть (2 місяці) - знижка 3%;
- при оплаті за півріччя (4 місяці) - знижка 6%;
- при оплаті за весь навчальний рік (9 місяців) - знижка 12%.
5.2. Пільги для дітей переселенців з Донецької та Луганської областей - знижка на
постійній основі (копія довідки) - 20%
5.3. Двоє і більше дитей з однієї сім'ї - знижка кожному на постійній основі 10 %
5.4. Дитина з багатодітної сім'ї – знижка на постійній основі (копія довідки) - 7%
5.5. "Приведи друга".
Приведи друга, який придбає абонемент і отримай разову знижку 25% на наступний
місяць навчання.
5.6. «Старий друг Boteon» - знижка для наших постійних слухачів на постійній основі:
- 2-й рік навчання - знижка 5%;
- 3-й рік навчання - знижка 7%;
- 4-й рік навчання - знижка 10%.
6. Усі запропоновані знижки додаються. Але максимальна сумарна знижка не може
перевищувати 25%, крім знижки «Приведи друга».
7. У разі відмови слухача від занять після придбання абонемента, сплачені гроші можуть
бути відшкодовані згідно умов Положення про порядок повернення грошових коштів за не
надані послуги. Інші фінансові питання можуть обговорюватися особисто з керівником
навчального центру «Boteon».
* Вартість абонементів та умови знижок у наших партнерів-франчайзі може змінюватися.

