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a továbbiakban, mint Szolgáltató.
Garancia
Az ETC™ VideoNet alapú nyelvi képzési szolgáltatás maradéktalan és teljes (6.000 kérdés és
válasz) igénybevétele esetén a Szolgáltató garantálja azt, hogy amennyiben a Növendék
középfokú szóbeli nyelvvizsgát kíván szerezni, nyelvi szintje megfelel majd az ECL
Magyarországon akkreditált nyelvvizsga rendszer által támasztott nyelvi
követelményrendszernek.
Language Exam Guarantee: Amennyiben Megrendelő a módszertant szigorúan követve,
annak határideje szerint elvégzi a csomagjához tartozó darabszámú kérdést és választ és
bizonyítottan nem sikerül elsőre átmennie az ECL középfokú szóbeli nyelvvizsgán és
Szolgáltatónak ezt írásban jelzi a sikertelen nyelvvizsga értesítést követő 15 naptári napon
belül a comment@e-talkingclub.com címen, akkor Szolgáltató díjfizetés nélkül
hozzáférhetővé teszi a rendszer használatot számára, amíg a szóbeli nyelvvizsgát meg nem
szerzi.
A Szolgáltató garancia vállalása a következőket jelenti: World Wide Quality Guarantee
(WWQG): Amennyiben a módszertant szigorúan betartva halad a Növendék, akkor
tudásszintje az ECL szóbeli középfokú (6000kérdés-válasz teljesítése esetében), ha mégsem,

akkor nyelvi képzését ezen nyelvi tudásszint eléréséig további havi szolgáltatási díj
befizetések nélkül a Szolgáltató díjmentesen biztosítja.
Pénz-visszafizetési garancia: A 6000 kérdés-válasz módszertan szerinti teljesítése ellenére
nem érte el a folyékony beszéd szintet és három alkalommal sikertelen ECL középfokú szóbeli
nyelvvizsgát tett, akkor az ETC™ a csomag teljes vételárát a havi befizetési díjakkal együtt a
Növendéknek megtéríti.
Szolgáltató garancia vállalása kizárólag a teljes kurzusra (6000 kérdés-válasz, azaz 300
nyelvi panel) teljesítésére vonatkozik, a módszertani útmutató szerinti haladás
figyelembevételével.
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