
T&T (Teaching & Travel) 
ul. Paderewskiego 3 lok. 11, 04-450 Warszawa 

tel.: (22) 611 95 56 
tel. kom.: 502 551 369, 501 475 888 

web-site: www.tt.edu.pl 
e-mail: biuro@tt.edu.pl 

Biuro czynne:

poniedziałek – piątek
w godz. 1000–2100

ZASADY UDZIELANIA RABATU 
100 Minus

rabat

wynosi 100,00 PLN (sto złotych 00/100) za każdego poleconego ucznia

przyznawany jest jednorazowo za polecenie naszych grupowych (grupy 4-6 osób) kursów
językowych

dotyczy kursów dla: dzieci, młodzieży i dorosłych

udzielany jest w przypadku, gdy osoba, której polecono kurs, zapisze się do grupy i dokona
opłaty przynajmniej za jeden pełny semestr (33 spotkania – dzieci lub młodzież, 32

spotkania – kursy dla dorosłych i egzaminacyjne) – w przypadku zapisu na mniejszą liczbę
spotkań rabat ulega zmniejszeniu w stopniu proporcjonalnym

udzielany jest osobie polecającej na koniec semestru w formie odliczenia 100,00 PLN od
należności za kolejny semestr nauki

osoba polecająca winna być uczniem T&T

osoba polecana nie może: (1) być obecnym ani dawnym uczniem T&T, (2) znajdować się
bazie obecnych i potencjalnych uczniów T&T

może być łączony z innymi rabatami obowiązującymi w T&T, ale nie dotyczy rodzeństw /
rodziców / dzieci / małżonków – w tej sytuacji ma zastosowanie tylko rabat rodzinny

w przypadku, gdy kilka osób poleci tego samego ucznia rabat w wysokości 100,00 PLN
dzielony jest równo pomiędzy wszystkie osoby polecające

informacja o poleceniu winna być przekazana pracownikowi T&T przez osobę polecającą lub
polecaną przed lub   w   momencie   dokonywania zapis  u do grupy

(późniejsze przekazanie informacji nie uprawnia do skorzystania z rabatu)

czas obowiązywania: do odwołania

nie będą stosowane żadne wyjątki od ww ustalonych zasad
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