ŠETŘÍME VÁŠ ČAS!

PLAŤTE KURZOVNÉ
NA BANKOVNÍ ÚČET
platí pro kurzisty s A-styl kartou i pro nově
příchozí
INFORMACE K PLATBĚ:
Číslo účtu: 19-2947330319/0800
Variabilní symbol:
číslo A-Styl karty
nebo
prvních šest číslic z rodného čísla
Zpráva pro příjemce:
jméno a příjmení kurzisty + zkratka kurzu +
příp. nárok na slevu
např. Lucie Jakubcová – CH MINI A – 10% sourozenec
 V případě nejasností s platbou Vám poradíme na info@astyl.cz.
 Přijetí platby bude možné ověřit na recepci A-Styl Centra.
 Kurzovné se hradí nejpozději před návštěvou druhé lekce.

Odpovědi na dotazy ohledně bezhotovostní platby:
Kolik mám platit?
Koukněte do ceníku anebo do rozcestníku kurzů na www.astyl.cz.
Název a cenu kurzu Vám také sdělíme soltysova@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.
Co je zkratka kurzu?
Názvy kurzů najdete v rozvrhu i v rozcestníku nabízených kurzů na www.astyl.cz.
 Styly zkracujeme takto: HH = Hip hop / Street dance; CH = Cheerleaders /
Roztleskávačky; AE = Aerobic; GY = Gymnastika; CO = Contemporary
(bývalý JAZZ DANCE), BA = Balet
 Věkové úrovně rozeznáváme: Mini, Děti, Junior, Hlavní
 Úroveň tanečníků: C = začátečník; B = mírně pokročilí; A = soutěžní

Pokud mám více dětí, mohu platbu poslat najednou?
Ano. Do zprávy pro příjemce prosím přesně popište, který kurz patří k jakému
dítěti. Z celé částky si nezapomeňte odečíst 10% slevu na sourozence.
Pokud by byla nesrovnalost v popisu platby nebo uhrazené částky, budeme Vás
kontaktovat a společně dáme věci do pořádku.

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.
Mohu na bankovní účet hradit i soutěžní poplatky?
NOVĚ od podzimu 2017 bude nutné hradit veškeré platby (startovné, autobus,
kostýmy, apod.) výhradně převodem na bankovní účet.
a) variabilním symbolem – číslo karty kurzisty
b) zprávou pro příjemce – příjmení kurzisty, kurz a popis platby (např.
Startovné soutěž Praha, Licence CDO, apod.)

