
 
 
 

 
 
 

 

.. WYJAŚNIENIA DO CENNIKA USŁUG ORAZ ZASAD PROMOCJI I ZNIŻEK .. 
 

Uczniom, kontynuującym naukę w szkole Perfekt w sposób ciągły (bez wypowiadania umowy) w roku szkolnym 2021/22 
przysługuje prawo do korzystania z jednej z ośmiu promocji lojalnościowych. Przydział promocji zależny jest od tego jak 
długo Uczeń korzysta z kursów w szkole Perfekt. Im dłużej Uczeń kontynuuje naukę w szkole Perfekt, tym korzystniejsze 
warunki cenowe są mu proponowane.  Warunkiem korzystania z promocji jest terminowe dokonywanie opłat za kursy 
oraz podręczniki. W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym biurem. 
 
WARUNKI PROMOCJI „20 LAT PERFEKTU” – dla uczących się w Perfekcie od 8-iu lat – obowiązuje cennik A 
- ceny kursów pozostawały niezmienne przez 3 lub 4 lata, 
- od drugiego roku nauki obowiązywały i nadal obowiązują najniższe ceny – cennik A, 
- zniżka indywidualna: 15% na każdy kolejny kurs i usługi Brykolandii – obowiązuje cennik A, 
- zniżka rodzinna: 10% na drugi kurs, 15% na trzeci i każdy kolejny kurs – obowiązuje cennik D. 
 
WARUNKI PROMOCJI „21 LAT PERFEKTU” – dla uczących się w Perfekcie od 7-iu lat – obowiązuje cennik B 
- ceny kursów pozostawały niezmienne przez 2 lata, 
- od drugiego roku nauki obowiązywały i nadal obowiązują niższe ceny – cennik B, 
- zniżka indywidualna: 15% na każdy kolejny kurs i usługi Brykolandii – obowiązuje cennik B, 
- zniżka rodzinna: 10% na drugi kurs, 15% na trzeci i każdy kolejny kurs – obowiązuje cennik D. 
 
WARUNKI PROMOCJI „22 LATA PERFEKTU” – dla uczących się w Perfekcie od 6-ciu lat – obowiązuje cennik C 
- ceny kursów pozostawały niezmienne przez 2 lata, 
- ceny kursów w siódmym roku nauki wzrosły znacznie mniej niż w promocjach 21 i 22 lata Perfektu, 
- od drugiego roku nauki obowiązywały i nadal obowiązują niższe ceny – cennik C, 
- zniżka indywidualna: 15% na każdy kolejny kurs i usługi Brykolandii – obowiązuje cennik C, 
- zniżka rodzinna: 10% na drugi kurs, 15% na trzeci i każdy kolejny kurs – obowiązuje cennik D. 
 
WARUNKI PROMOCJI „23 LATA PERFEKTU” – dla uczących się w Perfekcie od 5-ciu lat – obowiązuje cennik C 
- ceny kursów pozostawały niezmienne przez 2 lata, 
- ceny kursów w szóstym roku nauki wzrosły znacznie mniej niż w promocjach 21 i 22 lata Perfektu, 
- od drugiego roku nauki obowiązywały i nadal obowiązują niższe ceny – cennik C, 
- zniżka indywidualna: 15% na każdy kolejny kurs i usługi Brykolandii – obowiązuje cennik C, 
- zniżka rodzinna: 8% na drugi kurs, 13% na trzeci i każdy kolejny kurs – obowiązuje cennik D. 
 
WARUNKI PROMOCJI „24 LATA PERFEKTU” – dla uczących się w Perfekcie od 4-ech lat – obowiązuje cennik C 
- ceny kursów pozostawały niezmienne przez 2 lata, 
- ceny kursów w piątym roku nauki wzrosły znacznie mniej niż w promocjach 21 i 22 lata Perfektu, 
- od drugiego roku nauki obowiązywały i nadal obowiązują niższe ceny – cennik C, 
- zniżka indywidualna: 13% na każdy kolejny kurs i usługi Brykolandii – obowiązuje cennik C, 
- zniżka rodzinna: 8% na drugi kurs, 13% na trzeci i każdy kolejny kurs – obowiązuje cennik D. 
 
WARUNKI PROMOCJI „25 LAT PERFEKTU” – dla uczących się w Perfekcie od 3-ech lat – obowiązuje cennik C 
- ceny kursów pozostawały niezmienne przez 2 lata, 
- ceny kursów w czwartym roku nauki wzrosły znacznie mniej niż w promocjach 21 i 22 lata Perfektu, 
- od drugiego roku nauki obowiązywały i nadal obowiązują niższe ceny – cennik C, 
- zniżka indywidualna: 10% na każdy kolejny kurs i usługi Brykolandii – obowiązuje cennik C, 
- zniżka rodzinna: 5% na drugi kurs, 10% na trzeci i każdy kolejny kurs – obowiązuje cennik D. 
 
WARUNKI PROMOCJI „26 LAT PERFEKTU” – dla uczących się w Perfekcie od 2-óch lat – obowiązuje cennik C 
- ceny kursów pozostawały niezmienne przez 2 lata, 
- ceny kursów w trzecim roku nauki wzrosły znacznie mniej niż w promocjach 21 i 22 lata Perfektu, 
- od drugiego roku nauki obowiązują ceny niższe od cen dla Uczniów nowych – cennik C, 
- zniżka indywidualna: 5% na każdy kolejny kurs i usługi Brykolandii – obowiązuje cennik C, 
- zniżka rodzinna: 5% na drugi kurs, 10% na trzeci i każdy kolejny kurs – obowiązuje cennik D. 
 
WARUNKI PROMOCJI „27 LAT PERFEKTU” – dla uczących się w Perfekcie od 1-go roku – obowiązuje cennik C 
- ceny kursów w drugim roku wzrosły znacznie mniej niż w pozostałych promocjach – tylko o 7 zł miesięcznie (inflacja), 
- od drugiego roku nauki obowiązują ceny niższe od cen dla Uczniów nowych – cennik C, 
- zniżka indywidualna: 5% na każdy kolejny kurs i usługi Brykolandii – obowiązuje cennik C (nie przysługiwała wcześniej), 
- zniżka rodzinna: 10% na trzeci i każdy kolejny kurs – obowiązuje cennik D (nie przysługiwała wcześniej). 
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Zniżka indywidualna i rodzinna NIE ŁĄCZĄ SIĘ! Jednakże zawsze na koniec roku szkolnego przeliczana jest łączna 
cena wszystkich kursów danej rodziny po tej zniżce, która jest najkorzystniejsza dla całej rodziny! Przy zniżkach 
rodzinnych zniżki naliczane są na zasadzie najwyższy rabat od najtańszego kursu. W zniżkach są uwzględniane tylko te 
kursy, które zrealizowane zostały do końca roku szkolnego i nie zostały przerwane wcześniejszym wypowiedzeniem 
umowy. Poza powyższą ofertą promocyjną wszyscy Uczniowie mogą korzystać ze standardowych zniżek (zniżka 
okolicznościowa, przy opłatach semestralnych, zniżka na podręcznikach). 
 
Promocja „27 lat Perfektu” to promocja nowa, którą automatycznie zostają objęci wszyscy Uczniowie, którzy 
nieprzerwanie kontynuują naukę od roku szkolnego 2020/21 oraz Uczniowie, którzy utracili prawo do wcześniejszych 
promocji.  
 
Należy jednak pamiętać, że warunkiem korzystania z każdej oferty promocyjnej jest terminowe dokonywanie  
comiesięcznych opłat rat za kursy z góry (np. za wrzesień do 31 sierpnia, za październik do 30 września, itd.) oraz 
terminowe dokonywanie opłat za podręczniki (w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania podręcznika). 

 
Zniżki za wpłaty semestralne naliczane są według stawek procentowych obowiązujących w bieżącym roku szkolnym.  
 
Szkoła Perfekt zastrzega sobie prawo do zmiany promocyjnych cen kursów w poniższych sytuacjach: 
 
1) Jeżeli roczny wskaźnik inflacji w Polsce przekroczy 5%. Zmiana cen kursów w takim przypadku może być dokonana 

tylko o wartość tej części wskaźnika inflacji, która przekracza 5%. Przykładowo, jeżeli roczny wskaźnik inflacji wyniesie 
7%, wówczas szkoła Perfekt może podnieść ceny promocyjne o wartość 2%. 

2) Z przyczyn niezależnych od szkoły Perfekt, które to przyczyny mogą mieć wpływ na osłabienie stabilności finansowej 
szkoły Perfekt, np. zmiany podatków, zmiany przepisów prawnych, nadmierna inflacja, podwyżki płac i inne. 

3) W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat za kursy i podręczniki Uczeń traci prawo do wszelkich zniżek 
przysługujących mu z tytułu promocji obejmującej kurs opłacany nieterminowo. Szkoła Perfekt informuje wówczas 
telefonicznie, osobiście, pisemnie lub mailowo o utracie zniżek i od kolejnego miesiąca Uczeń zobowiązany jest 
opłacać dany kurs po cenie zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem D. Utrata zniżek nie zwalnia Ucznia          
z obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej wyrównawczej za usługę płatności w ratach  w przypadku 
nieterminowej opłaty za kursy i podręczniki. 
 

JAKIE KORZYŚCI ZAPEWNIAMY UCZNIOM NA NASZYCH KURSACH 
 
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z OFERTY KURSÓW 

1) Wysoka jakość nauczania - potwierdzona wynikami naszych Uczniów i Absolwentów, 
2) Wysoka jakość obsługi klienta - sprawnie załatwiamy wszystkie sprawy, 
3) Duża elastyczność w doborze terminów zajęć – dopasowujemy zajęcia do planów Uczniów, 
4) Ścisły dobór Uczniów w grupach z uwzględnieniem wieku i poziomu zaawansowania, 
5) Możliwość wyboru grupy mniejszej (5-8 osób) lub większej (9-12 osób) i jej zmiany podczas kursu, 
6) Doskonała logistyka zajęć – zawsze dbamy o to, aby każdy Uczeń lub Rodzic był osobiście 

(telefonicznie lub mailowo) poinformowany o wszelkich zmianach, 
7) Dbamy o wysoką frekwencję na zajęciach – dzwonimy do Rodziców, gdy tylko frekwencja Ucznia 

pogarsza się, 
8) Zawsze informujemy Rodziców Ucznia, gdy przygotowanie Ucznia do zajęć nie spełnia naszych 

oczekiwań, 
9) Prowadzimy zajęcia w trybie mieszanym (on-line lub stacjonarnie) – nigdy nie przepadają zajęcia 

Uczniom, którzy nie mogą dotrzeć na zajęcia stacjonarne, 
10) Fachowa pomoc metodyczna dla Uczniów i Rodziców. 

 
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z OFERTY CENOWEJ 
1) Cena lojalnościowa – ceny i warunki finansowe zależne są od ilości lat korzystania z naszych 

kursów (cennik A, B, C i D), 
2) Cena poniżej cen konkurencji lub im równa, 
3) Jednakowa cena bez względu na poziom zaawansowania, 
4) Jednakowa cena przy płatnościach w miesięcznych ratach – RATY BEZ DOPŁATY, 
5) Niższa cena przy płatności za semestr lub rok szkolny – zniżki semestralne, 
6) Zniżki indywidualne i rodzinne, 
7) Zniżki okolicznościowe (choroby, dłuższe absencje, zdarzenia losowe), 
8) Bezpłatne konsultacje dla Uczniów, którzy potrzebują naszego wsparcia, 
9) Bezpłatne sobotnie gratisy przez cały rok szkolny – począwszy od października. 

 


