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Curso Descrição Duração Preço Desconto / fonte Preço final
Mês do curso

Preço final
Total do curso

Lição
experimental

livre 60-90 minutos 0,00 --- --- 0,00

curso mensal ritmo normal de
aprendizagem
24 unidades / mês
 
 
 
duplo (intenso)
Velocidade de
aprendizagem 48
unidades / mês

1 mês de curso
(4 semanas)
ou mais meses de curso

77,00
24 unidades /
mês
 
 
 
144,00
48 unidades /
mês

Desconto de 25% no
primeiro mês (24
unidades) - depois
disso preço normal

57,75 / 77,00
ritmo normal de
aprendizagem

 
134,75 / 144,00
velocidade de
aprendizagem dupla

dependendo do número
os meses

meio curso
metade
Nível de
linguagem
 

Formato do
curso:
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Formato do
curso:
 
 
 

ritmo normal de
aprendizagem 24
unidades / mês de curso
6 aulas por semana

48 unidades compactas

60 unidades expandido

72 unidades completas

 
duplo (intenso)
Velocidade de
aprendizagem 48
unidades / mês
12 aulas por semana

48 unidades compactas

60 unidades expandido
 
72 unidades completas

ritmo normal de
aprendizagem

2 meses compactos
48 unidades

10 semanas de expansão ...
60 unidades

3 meses completos com
72 unidades
 

ritmo de aprendizagem
duplo / intensivo
1 mês compacto 48
unidades

5 semanas de expansão ...
60 unidades

6 semanas completas com
72 unidades

77,00 cada
Mês (24
unidades)

144,00 cada
Mês (48
unidades)

25% de desconto no
1º mês / primeiras 24
unidades
 
 
 

25% de desconto no
1º mês / primeiras 24
unidades
 
 

57,75 mês 1
Mais 77,00 meses
ritmo normal de
aprendizagem

134,75 mês 1
144,00 meses a mais
ritmo de aprendizado
intensivo

134,75 compacto 48
unidades ritmo normal

173,25 expande 60
unidades ritmo normal
 
211,75 completo 72
unidades ritmo normal 

134,75 compacto 48
unidades ritmo intensivo

173,25 expande 60
unidades ritmo  intensivo

211,75 completo 72
unidades ritmo intensivo

curso inteiro
todo
Nível de
linguagem
 
 
Formato do
curso:
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Formato do
curso:
 
 
 

ritmo normal de
aprendizagem 24
unidades/ mês de curso
/ 6 unidades por semana

Compactas 96 unidades

Expandido 120 unidades

Completas 144 unidades

 

duplo (intenso)
Velocidade de
aprendizagem 48
unidades / mês
12 aulas por semana

 
Compactas 96 unidades
 
Expandido 120 unidades

Completas 144 unidades

ritmo normal de
aprendizagem

4 meses compactos 96
unidades

5 meses de expansão
120 unidades

6 meses completos com
144 unidades
 

ritmo de aprendizagem
duplo / intensivo

2 meses compactos
96 unidades

10 semanas de expansão
120 unidades

3 meses completam
144 unidades

77,00 cada
Mês
(24 unidades)

144,00 cada
Mês (48
unidades)

15% de desconto
em cada mês
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15% de desconto
em cada mês
 
 

65,45 meses
ritmo normal de
aprendizagem
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130,90 meses
ritmo de aprendizagem
duplo / intensivo

261,80 compact 96
unidades ritmo normal

327,25 expande 120
unidades ritmo normal 
 

392,70 completo144
unidades ritmo normal

261,80 compacto 96
unidades ritmo intensivo

 
327,25 expande 120
unidades ritmo intensivo

392,70 completo 144
unidades ritmo intensivo

Taxa anual / taxa
semianual

2-3 níveis de linguagem
estão completos
288 unidades

ritmo normal de
aprendizagem
12 meses
 
 
 
velocidade de
aprendizagem dupla
(intensivo) - 6 meses

- Preço especial 49,90
ritmo normal de
aprendizagem
 
 
 
99,80
velocidade de
aprendizagem dupla

598,80
ritmo normal de
aprendizagem
 
 
 
598,80 ritmo de
aprendizagem duplo
(intensivo)

Estudantes de
línguas
curso

18 horas completas
Aulas de línguas
por semana

1 mês do curso (4
semanas)
ou mais meses de curso

- Preço especial 229,00 dependendo do número
de meses

Certificado +
- ao se registrar com
um curso de línguas
 
 
- com registro separado
e fatura
 
 
- ao se registrar sem um
curso (apenas certificado
+)
 
 
 
 
- cada nível completo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
incluindo 10 unidades
com o professor
(preparação e exame)

19,00

29,00

77,90

19,00

cadastro
Taxa do curso)

por estudante de idioma /
nível de idioma / curso

se um curso for estendido
antes de seu final (mesmo
nível de idioma), nenhuma
taxa adicional do curso
será cobrada

19,00

Parcelamento: É possível parcelar cada curso / fatura. Cada vez que você se cadastra, você receberá automaticamente um plano de parcelamento.
Estabelecimento de parcelamento de 4,50 euros e 4,50 euros mensais. Após cada pagamento individual de uma parcela, você receberá uma confirmação de
pagamento,
bem como a nova data até quando o curso for pago com ele. Atenção ao recebimento da próxima parcela (3 dias úteis antes desta data).
A data exata do exame (certificado +) será comunicada no momento do pagamento da última parcela, se nada mais for combinado.

Se você não puder continuar um curso, nós o reembolsaremos pelos meses não utilizados do curso.

A mudança dos níveis de língua registrados, horários de início, cursos, professores é geralmente possível.
Pausas / férias e transferência de curso também.
 
 
 
UE = unidade de ensino
Lt = ritmo de aprendizagem
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