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İngilizce Öğrenin. 
Keşfedin. Başarın.

%20
İNDİRİM

TÜM ELS AMERİKA 
MERKEZLERİNDE 
(2017 yılında açılacaklar hariç)

Ek koşullar:

Promosyon, 1 Ocak - 30 Haziran 2017 tarihleri arasında 
kayıt yapılan eğitimler için geçerlidir. 30 Haziran 2017’den 
sonra alınan yeni kayıtlar için geçerli değildir.

1. Bu promosyon diğer herhangi bir ELS bursu, 
promosyonu veya indirimi ile birleştirilemez.

2. Bu promosyon peşin ödeme (pre-paid) seçeneği
üzerinden uygulanacaktır” Aylık ödeme 
seçeneğinde bu promosyon geçerli değildir. 

3. Müşteri ödemeli (”customer pay”) acenteler en az 4 
haftalık dönemin ücretini önceden ödemelidir.

4. Başvuru sahipleri en az 4 haftalık kayıt yaptırmalıdır
ve yayınlanan dönem başlangıcı tarihinde kursa 
başlamalıdır.

5. Standart ELS para iade politikaları geçerlidir; 
kurs içeriğini düşürme durumunda standart ELS
program değişikliği fi yatları uygulanır.

6. Programını 30 Haziran 2017’den sonra uzatan
öğrenciler promosyondan faydalanabilir.

7. 30 Haziran 2017 tarihine kadar kayıt olup, programı 
bu tarihten sonra başlayacak öğrenciler için de 
promosyon geçerli olacaktır (kurs bu tarihten sonra 
başlasa bile ödemeler 30 Haziran 2017 tarihine 
kadar yapılmalıdır).

8. Programını değiştiren veya eğitim ara tatilini uzatan
öğrencilere ek ücretler uygulanabilir.

9. Kayıt formları ‘Super Service’ üzerinden gönderilmeli
ve promosyon fi yatlarının uygulanması için “promo 
kodunu” (D17TUR20) içermelidir.

ELS Lokasyonları: Bu Promosyon sadece Amerika’ daki tüm ELS 
Merkezlerinde geçerlidir. 2017 yılında açılacak yeni ELS 
Merkezlerini kapsamaz. 

Kurslar: Akademik Amaçlar İçin İngilizce (EAP); Genel İngilizce 
(GE); Yarı-Yoğun İngilizce (SEM); TOEFL IBT’ ye Tam Hazırlık 
Programı

Başlangıç tarihi: 2017’deki tüm başlangıç tarihleri

Hafta sayısı: En az 4 hafta; üst sınır bulunmamaktadır

Promosyon tarihleri: Promosyon, 1 Ocak - 30 Haziran 2017 tarihleri arasında 
kayıt yapılan eğitimler için geçerlidir

ELS Fiyatları:

Başvuru Ücreti $175* 
(NY Eyaleti ve WDC merkezleri için *$100)

Eğitim EAP, GE, SEM, TOEFL fi yatları üzerinden 
%20 indirim*

Ders Materyalleri & Teknoloji Ücreti  aylik $95

Konaklama Depozitosu aylik $300* (NYM’de *$400)

Konaklama (isteğe bağlı) merkeze göre değişir 

Havaalanı Transferi (isteğe bağlı) merkeze göre değişir

Sigorta (isteğe bağlı) aylık $150

Kurye Hizmeti (isteğe bağlı) Uluslararası $110

*En az 4 haftalık kayıt yaptırmanız gereklidir; 1, 2 veya 3 haftalık fi yatlarda indirim bulunmamaktadır.

Promosyon Kodu: 

D17TUR20
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