
 

Egyéni nyelvtanfolyamok aktuális díjszabása: 

 
Óraszám  30 vagy 60 órás csomag 

Ár / 45 perc / fő  10.000 Ft 
 

(Minden alkalom minimum = 2 x 45 perc = 2 x 10.000 Ft) 

 
 
Órák lehetséges időpontjai: 

Az egyéni tanulásra hétköznap 10:00 óra és 15:00 óra között van lehetőség. Ha hétköznap este 
vagy szombat délelőtt szeretne kedvezőbb áron tanulni, érdemes megfontolni a 
Kommunikációs Dopping – csoportos üzleti angol tanfolyamunkat vagy IELTS 
nyelvvizsga felkészítő tanfolyamot is.  

 
 
Órák lehetséges helyszínei: 

 

● Az órák lehetnek az Ön irodájában, amennyiben az Budapest központibb részén található 
(Google Maps útvonaltervezője szerint a Deák Ferenc tértől maximum 30 percnyi utazási 
időre tömegközlekedéssel), 

● vagy a Széchenyi István tér ⅞. alatt található Lánchíd melletti székhelyünkön. 
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Az ajánlat további részletei: 
 

● Minden alkalom minimum = 2 x 45 perc = 2 x 10.000 Ft 
● A táblázatban feltüntetett árak 45 perces órákra vonatkoznak 1 főre.  
● A kiválasztott csomag ára egy összegben, előre fizetendő. 
● Visszafizetési garancia: ha az első két alkalom után és a harmadik alkalom előtt 

meggondolja magát a teljes tanfolyam díját kérdés nélkül visszafizetjük.  
● Órák lemondása: az órákat legalább 72 órával előtte kell lemondani, kivéve a hétfői órákat, 

amelyek lemondását pénteken délig kell jelezni különben az óra megtartottnak számít. 
● Cégek esetében a feltüntetett ár mellé 27% ÁFA-t számítunk fel.  

 
 

 

 

Az egyéni tanfolyam alternatívájaként érdemes megfontolni a kis létszámú  
(4-8 fős) Kommunikációs Dopping – üzleti angol tanfolyamot, illetve IELTS 
nyelvvizsga felkészítő tanfolyamot.  

A Kommunikációs Dopping, illetve IELTS tanfolyamot is anyanyelvi tanáraink tartják és a 
beszédközpontúság mellett nagy hangsúlyt fektetünk a munka során használatos üzleti angolra, 
illetve a nemzetközileg is széleskörben elismert és elfogadott IELTS nyelvvizsga felkészítésére. 

A Kommunikációs Dopping üzleti angol tanfolyam részleteit ide kattintva, az IELTS 
tanfolyam részleteit pedig ide kattintva lehet megnézni. 
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