TÜRKÇE VE YABANCI DİL KURSLARI
PAKET KURS SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Ankara Üniversitesi TÖMER’ in Türkçe ve Yabancı Dil kurslarına paket kurs satın alarak kayıt yaptıran
kursiyer, TÖMER’ de genel kayıt ve kursiyerlik koşullarına ek olarak aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılır:
1. Paket kurs indirimleri, kurs ücretlerinin indirimsiz meblağları üzerinden hesaplanır ve kursiyer diğer
TÖMER indirimlerinden yararlanamaz.
2. Ödemeler, nakit veya kredi kartı ile paket kursun toplam bedelinin bir kerede ödenmesi koşuluyla
yapılır.
3. Aşağıdaki durumlarda Paket Kurs ücreti iadesi yapılır;
• Kursiyerin kursa devam etmesini engelleyen belgelendireceği bir hastalığının olması,
• Kursiyerin kendisi veya velisinin TÖMER’ in şubesi olmayan bir ile tayin edilmesi veya uzun süreli
görevlendirilmesi,
• Yabancı uyruklu kursiyerin herhangi bir nedenle ülkesine dönmesi.
4. Paket kurs ücreti iadesi, kullanılmayan kurların tamamını kapsar ve iade tam ücret üzerinden
hesaplanarak yapılır. Kursiyer, kurun ilk haftası içinde dilekçe vererek kursu bırakabilir veya
dondurabilir. Kursiyerin ikinci haftadan itibaren kursu bırakması durumunda kursa devam etmiş sayılır
ve o kurun ücret iadesi yapılmaz.
5. Kursiyer, herhangi bir şubemize paket kur kaydını aldırabilir. Yabancı dil öğrenmek için aldığı paket
kursu istediği dil için kullanabilir.
6. Kursiyer, aldığı paket kursu bir kereye mahsus dondurabilir. Kayıt dondurma süresinin 4 ayı geçmesi
durumunda yeniden düzey belirleme sınavına alınır ve düzeyine uygun kurdan devam eder. Kayıt
dondurma süresi 1 yılı geçemez.
7. Kursiyer eğer isterse, hakkını başka kişi veya kişilere bir dilekçe ile devredebilir. Kurs hakkını
devralan kişiye ayrıca ücretsiz düzey belirleme sınavı uygulanır ve kursiyerlik hakkını devraldığı
kursa, düzeyine uygun kurdan devam eder.
8. İlerleyen kurlarda, TÖMER’ den kaynaklanan nedenlerle sınıf açılamaması durumunda, TÖMER,
kursiyerden bir dönem (satın alınan kursa göre 1 aylık veya 2 aylık) kaydını dondurmasını isteyebilir.
Bu dönem sonunda da sınıf açılmazsa kursiyere, kalan kurların ücreti, önceki kurlarda uygulanan
indirim bedelleri düşülmeksizin iade edilir.
9. Paket kurs ücreti, işbu sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra ders saati ücretlerine yapılacak
zamlardan etkilenmez.
10. İşbu paket kurs satış sözleşmesi, ………………. kurdan oluşmaktadır ve ..…../..…./………. tarihinde
2 nüsha olarak imzalanmıştır.
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