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                          PLATNOST OD 01.07.2011 

___________________________________________________________________________ 

KREDITNÍ SYSTÉM 

 

První registrace přes internet = připsání 20 kreditních bodů na váš účet. 

Zakoupíte-li si u nás kurz za plnou cenu přes internet, připisují se Vám na váš účet 
kreditní body. Počet kreditních bodů se odvíjí od počtu absolvovaných semestrů (resp. kurzů), 
a to následujícím způsobem: 

1. a 2. semestr = 50 kreditních bodů, 

3. a 4. semestr = 100 kreditních bodů, 

5. a 6. semestr = 150 kreditních bodů, 

7. a každý další semestr = 200 kreditních bodů. 

Kreditní body můžete následně využít při koupi dalších kurzů a učebnic. Kreditní body 
se mohou čerpat pouze v plné výši. Kreditní body jsou nepřevoditelné na jinou osobu.  

1 KREDITNÍ BOD = 1 KČ 

V případě snížené ceny kurzu se výše kreditních bodů mění následujícím způsobem: 

 při využití množstevní slevy či slevy za celý rok se připisuje stejný počet kreditů 
jako u kurzů za plnou cenu, 

 při využití všech ostatní slev z ceny kurzu se vám přičítá pouze polovina kreditních 
bodů, které byste z jinak plné ceny kurzu dosáhli, bez ohledu na to, jakou slevu jste 
zvolili (výše kreditů se zaokrouhluje na celé číslo nahoru). 

 

PŘIVEĎ KAMARÁDA 

Bonus získá ten, kdo přivede kamaráda, který u nás doposud nestudoval. Podmínkou získání 
bonusu je být přihlášen a mít zaplacený jakýkoliv kurz u nás. Předem prokážete, koho 
přivádíte a pokud si „kamarád“ objedná a následně zaplatí kurz, připíšeme Vám po jeho 
platbě 50 kreditních bodů na Váš účet za každý semestr, který „kamarád“ navštěvuje. 
V případě, že se kamarád přihlásí do kurzu jednoletého pomaturitního studia a zaplatí alespoň 
zálohu a první splátku, připisuje se 500 kreditních bodů. Kreditní body můžete následně 
čerpat při koupi dalších kurzů, učebnic atd. Toto platí pro plnou cenu kurzu. V případě ceny 
kurzu snížené (slevou, akční cenou apod.) se výše kreditních bodů připsaných za akci „přiveď 
kamaráda“ odvíjí od připisování výše kreditních bodů ze snížené ceny kurzů (viz kreditový 
systém). V případě stornování kurzu ze strany účastníka kurzu a vrácení platby se kreditní 
body stornují. 



 

2 
 

VAŠE KONTO 

 

Aktuální výši vašich kreditů naleznete ve vašem kontě na www.hello.cz. Do svého konta se 
dostanete přihlášením. Pokud jste si své konto ještě nezřídili, učiňte tak na stránkách 
www.hello.cz (vlevo dole je registrace) a kontaktujte nás pro aktualizaci výše Vašeho konta. 
V případě, že k internetu nemáte nebo nechcete mít přístup, obraťte se na kontaktního 
pracovníka na centrále v Ostravě, rádi vám poskytneme informaci o aktuálním stavu vašeho 
konta.  

 

 

 

 

  


