
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 
Към Абонаментния договор за обучение по английски език, сключен между 
„Образователен център Парт Тайм“ ЕООД („Парт Тайм“) и подписалия „Курсист“. 

 
Съдържание: 
 
I. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
II. РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
III. ОТСТЪПКИ 

I. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

чл. 1 Парт Тайм има право: 
1. да изисква от Курсиста спазване на всички инструкции във връзка с 

обучението; 
2. да изисква плащане на абонамента по абонаментния договор. 

 
чл. 2 Парт Тайм се задължава: 

1. да осигури професионално и качествено обучение по английски език; 
2. да уведомява своевременно Курсиста, в случай че възникнат 

непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи обучението. 
 
чл. 3 Курсистът има право: 

1. да изисква от преподавателя и Парт Тайм да изпълняват ангажиментите 
си своевременно, качествено и отговорно, в т. ч. осигуряването на 

подходяща образователна услуга и учебни материали; 
 
чл. 4 Курсистът се задължава: 

1. да заплати всички абонаментни такси по настоящия договор, като 
изключение правят единствено обстоятелствата от т. 1 или т. 2 на чл. 5; 

2. да спазва указанията за плащане на абонамента съгласно договора; 
3. да уведомява своевременно Парт Тайм, в случай че възникнат 

непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи обучението. 
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II. РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

чл. 5 Курсистът има право да развали настоящия договор веднага: 
1. в случай че в рамките на един пълен календарен месец или повече няма 

нито един урок по вина на Парт Тайм; 
2. в случай че Парт Тайм не осигури професионално и качествено обучение 

по английски език; 
3. по взаимно съгласие с Парт Тайм; 

 
чл. 6 Парт Тайм се задължава да върне на Курсиста в рамките на 30 
календарни дни от развалянето на договора остатъка от вече заплатения 
абонамент за обучение, който съответства на неосъществените заплатени 
уроци, единствено при възникване на обстоятелствата от т. 1 или т. 2 на чл. 5. 
 
чл. 7 Курсистът има право по собствена воля да развали настоящия договор с 
предизвестие от 10 календарни дни, като в такъв случай няма да получи 
обезщетение или възстановяване на абонамента или част от него и ще остане 
длъжен да заплати оставащите абонаментни такси за курса, ако има такива. 
 
чл. 8 Парт Тайм има право да развали настоящия договор веднага без да 
дължи обезщетение или възстановяване на абонамента или част от него: 

1. в случай че в рамките на един пълен календарен месец или повече няма 
нито един урок по вина на Курсиста; 

2. в случай че Курсистът систематично възпрепятства провеждането на 
курса и добрите условия за обучение; 

3. по взаимно съгласие с Курсиста. 
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III. ОТСТЪПКИ 

чл. 9 Referral5 
1. В случай че Курсистът доведе един или повече курсисти в група по 

английски, без значение коя, ще получи 5% еднократна отстъпка от своя 
абонамент за курса. 

2. Отстъпката не може да надхвърля 5% в рамките на един курс, без 
значение колко са новите доведени курсисти. 

3. Курсистът може да се възползва отново от Referral5 в следващия курс. 
 

чл. 10 Kiddo10 
1. Ако детето/децата на Курсиста учат английски в група в Парт Тайм, 

Курсистът получава 10% постоянна отстъпка от своя абонамент, докато 
всички са записани. 

 
чл. 11 Couple2x10 

1. Ако двама Курсисти от едно семейство са в курс за възрастни за 
групово обучение по английски в Парт Тайм (може и в различни групи), 
всеки получава по 10% постоянна отстъпка от абонамента си, докато и 
двамата са записани. 

 
чл. 12 Referral 5 може да се комбинира само с една от другите две отстъпки: 
Kiddo10 или Couple 2x10. 
 
чл. 13 Отстъпките Kiddo10 и Couple 2x10 не могат да се комбинират. 
 
чл. 14 Когато Курсистът трябва да избере само една от няколко възможни 
отстъпки или комбинации от отстъпки, ще получи по-изгодния за себе си 
вариант. 
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