
PLAŤTE KURZOVNÉ 
NA BANKOVNÍ ÚČET 

 
platí pro stávající kurzisty i pro nově příchozí 

 

INFORMACE K PLATBĚ: 
 

Číslo účtu: 5222087319 / 0800. 

Variabilní symbol: vygenerovaný přes on-line 

přihlášku, každý člen má svůj VS!!! 

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení 

kurzisty + zkratka kurzu/kurzů, do kterých 

chodí. 

 V případě nejasností s platbou Vám poradíme 
na soltysova@astyl.cz. 

 Kurzovné se hradí nejpozději před návštěvou druhé lekce! 

mailto:soltysova@astyl.cz


Odpovědi na dotazy ohledně bezhotovostní 
platby: 

Kolik mám platit? 

Veškeré info ohledně platby a výše platby Vám přijde na email při on-line 
přihlášení. Koukněte do ceníku anebo do rozcestníku kurzů na www.astyl.cz. 

Jak postupovat při kombinaci více kurzů? 

Do zprávy pro příjemce napište názvy (zkratky) všech kombinovaných kurzů. 
Na cenu levnějšího kurzu je poskytována sleva 30 %, příp. na cenu třetího a 
dalšího kurzu 50 %. Pokud jste svoji kombinaci nenašli, rádi Vám poradíme na 
soltysova@astyl.cz.  

Jak mohu uplatnit slevu? 

Kromě slev při návštěvě více kurzů (viz výše), nabízíme oblíbenou 
sourozeneckou slevu (10 %), ale také další agitační nabídky (např. ŠUŠ). Slevu si 
před platbou odečtěte z cílové částky a uveďte její název do zprávy 
pro příjemce. Nárok na slevu budeme zpětně posuzovat při zpracování platby. 

V případě složitějších požadavků prosím kontaktuje vedoucí A-STYLU Lucii 
Jakubcovou, která ráda Vaše dotazy zodpoví na e-mail soltysova@astyl.cz. 
 

Pokud mám více dětí, mohu platbu poslat najednou? 

Bohužel ne. Jelikož máte vygenerovaný VS pro každé dítě zvlášť. 

Mohu zpětně ověřit, že platba v pořádku došla? 

Ověření platby je možné dotazem na mail soltysova@astyl.cz. Platbu prosím 
nenechávejte na poslední chvíli – zpracování bankou a následně našimi 
pracovníky trvá několik dní. V případě zjištění dlužné částky Vás budeme 
kontaktovat my.  

Mohu na bankovní účet hradit i open classes? 

Ne, jednotlivé lekce i balíčky je nutné hradit přímo na recepci A-Styl Centra. 

Musím na bankovní účet hradit i soutěžní poplatky? 

ANO určitě bude nutné opět hradit zálohy na soutěže výhradně na bankovní 
účet. Jedná se o zálohy na startovné, autobusy, kostýmy, apod. 
 

a) variabilním symbolem – vygenerovaný při přihlášení dítěte do kurzu 

b) zprávou pro příjemce – příjmení kurzisty, kurz a popis platby (např. záloha 
na soutěže hip hop, aerobik, cheerleaders, contemporary, apod.) 


