
cena za semestr ilość lekcji

przy zapisie na rok 45 minut

raty cena lekcji ilość lekcji
odpłatność w 

ratach 45 min 45 minut

raty
odpłatność w 

ratach

We wszystkich pakietach materiały do nauki w cenie kursu.

Ceny kursów grupowych Comfort i Lux - tryb stacjonarny

Eko strefa - kursy w grupach, tryb standard jedna lekcja 90 minut na tydzień
Grupy COMFORT 5 do 10 osób, kursy semestralne i roczne                                                 

BONUSY

semestr to                                    
28 godzin lekcyjnych                

rok nauki to dwa semestry czyli   
56 godzin lekcyjnych                  

+ konwersacje bez limitu

Bezpłatne konwersacje (lektorzy polscy i native speakers)*
Drugi język Gratis przy płatności jednorazowej**
Rabat 100 zł. na kurs roczny
Raty 0% przy płatności drugiej raty do miesiąca po umowie

(semestry: zimowy październik - luty i letni marzec - czerwiec)

Bestseller!                     
Grupa Comfort 28       
640 zł. promocja

cena za rok nauki

odpłatność  w ratach 0%

1280 zł. lub w ratach                  
2 x 640 zł.                             

(cena za lekcję 22 zł.)

Grupy COMFORT 5 do 10 osób, kursy semestralne i roczne

cena za semestr BONUSY

(semestry: zimowy październik - luty i letni marzec - czerwiec)

grupa Comfort 56      
1280 zł. 2 raty po 670 zł. 22 zł.

semestr to                                    
56 godzin lekcyjnych                

rok nauki to dwa semestry czyli   
112 godzin lekcyjnych                   

+ konwersacje bez limitu

Bezpłatne konwersacje (lektorzy polscy i native speakers)*
Drugi język Gratis przy zapisie na rok i płatności jednorazowej**

30 zł. rabat dla kontynuujących naukę w semestrze w nowym sezonie 2022 / 23

Kurs drugiego języka Gratis przy jednorazowej płatności za rok nauki (dwa semestry).

Wszystkie języki, grupy, poziomy, kursy ogólne i egzaminacyjne w jednej cenie.

* Bezpłatne konwersacje - lektorzy polscy i native speakers. Dodatkowe zajęcia w formie stacjonarnej lub zdalnej dla wszystkich kursantów. Konwersacje z 
angielskiego i/lub niemieckiego, niezależnie od języka na kursie. Zajęcia są bezpłatne, odbywają się w godzinach wieczornych, trwają zazwyczaj 60 

minut i mają charakter autorski. Osoby zainteresowane zapisują się na listę dostępną w biurze szkoły lub zgłaszają się mailowo.

** Kurs drugiego języka gratis. Jest to kurs grupowy w formie stacjonarnej lub zdalnej z drugiego wybranego języka w wymiarze pełnego semestru. 
Promocja dotyczy języków na poziomie podstawowym: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski i włoski - o inne języki i poziomy prosimy pytać 

indywidualnie.

Strefa Lux - kursy w małych grupach, jedna lub więcej lekcji po 90 minut w tygodniu
Grupy LUX 2 do 4 osób, kursy semestralne i roczne

cena za semestr

grupa Lux 28              
1180 zł. 1280 zł. 

Promocja -100 zł.
2 raty po 620 zł.

(semestry: zimowy październik - luty i letni marzec - czerwiec)

Kurs drugiego języka Gratis przy jednorazowej płatności za rok nauki (dwa semestry).

Kurs drugiego języka Gratis przy płatności z góry za rok nauki (dwa semestry po 640 zł.)

Istnieje możliwość zapisania się na jeden tylko semestr za jednorazową dopłatą 50 zł.

Wszystkie języki, grupy, poziomy, kursy ogólne i egzaminacyjne w jednej cenie.

Eko strefa - kursy w grupach, tryb intensive dwie lekcje po 90 minut tygodniowo

ilość lekcji
45 minut

semestr to                                                              
28 godzin lekcyjnych                                         

rok nauki to dwa semestry czyli                         
56 godzin lekcyjnych                                             

+ konwersacje bez limitu

BONUSY

Bezpłatne konwersacje (lektorzy polscy i native speakers)*
Drugi język Gratis przy zapisie na rok i płatności jednorazowej**


