Türkiye Promosyonu Q1 2021
25 Ocak – 31 Mart 2021

Bütün EC okullarında (yetişkin) Kayıt Ücreti ve Konaklama Yerleştirme Ücreti Hediyedir

EC İngiltere
•

Bütün yetişkin programlar: %20 indirim

•

Yeni! Karantina Promosyonu
o

6 hafta ve üzeri programlarda (konaklamalı ya da konaklamasız):

1 hafta üç öğün yemekli aile yanı konaklama + 2 hafta EC Virtual online
o

12 hafta ve üzeri programlarda (konaklamalı ya da konaklamasız):

2 hafta üç öğün yemekli aile yanı konaklama + 2 hafta EC Virtual online
Karantina promosyonunun şartları için aşağıdaki notları inceleyiniz.

EC Malta
•

Bütün yetişkin programlar: %20 indirim

•

Yeni! 13 hafta ve üzeri eğitim ve konaklama kayıtlarında 2 hafta ücretsiz yurt ya
da aile yanı konaklama (13 hafta konaklama için 11 hafta konaklama ücreti)

EC Kanada (Toronto, Vancouver, Montreal) BÜTÜN OKULLARIMIZ DLI LİSTESİNDEDİR!
•

Bütün yetişkin programlar: %20 indirim

İrlanda, ABD, Güney Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda
•

Bütün yetişkin programlar: %20 indirim

Promosyon Koşulları:
•

Bu promosyon 25 Ocak – 31 Mart 2021 tarihleri arasında alınan yeni kayıtlar için geçerlidir.

•

Yetişkin programlar için geçerlidir (özel dersler için geçerli değildir)

•

Malta konaklama promosyonu için eğitim ve konaklama kaydı minimum 13 hafta olmalıdır. 13 hafta üzeri kayıtlar için de konaklama bütün
eğitim süresini kapsamalıdır.

•

İngiltere karantina promosyonu, karantinanın zorunlu olmaya devam etmesi durumunda ve EC konaklama türleri karantina için uygun
sayıldığı sürece geçerlidir. İngiltere hükümetinin karantina için belli konaklama türlerini şart koşması durumunda bu promosyon geçerliliğini
kaybedecektir.

EC Malta Accommodation Offer
23rd Feb – 31st March 2021

Amazing accommodation offers for EC Malta students!
Students booking 13 weeks and more course and accommodation now qualify for ONE of
these options:
1. 2-week free accommodation as in the current accommodation offer (the first 2 weeks
of accommodation will be free of charge, High Season Supplements still apply)
OR
2. Waived High Season Supplement on accommodation (students do not get 2 weeks
free, instead, we waive the High Season Supplement on accommodation)
Terms and Conditions:
•

The offer is valid for new bookings received 23rd Feb – 31st Jan 2021 and can be combined with the Market
Discount on tuition.

•

Students need to choose one of the above options. Both offers CANNOT be combined. Please indicate, at the
time of booking, which offer should be applied to the booking.

•

Accommodation should be booked for the whole length of stay (if booking 13 weeks of course, the
accommodation should also be booked for 13 weeks; if booking for 24 weeks of course, accommodation should
also be booked for 24 weeks).
All are subject to EC’s normal published Terms & Conditions and EC reserves the right to make a change in the
offer at any time.

•

