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Please quote promotion code 

BEST OF BOTH 
PROMOTION 

START ONLINE. FINISH ABROAD AT A SPECIAL PRICE 

Canada
•
• Intens

USA 
•
• Intens

Travel is challenging right now. So we’ve worked on a way to bring your students the best of both worlds.  
Study online for a minimum of two weeks using our specially-designed K+ Live program and they can travel 
to one of our schools later in the year at a special, reduced tuition fee. As part of this promotion, we are also 
waiving the standard application fee and tuition summer supplement.

Australia 
•
• Intens

New Zealand 
•
• Intens

K+ LIVE NASIL ÇALIŞIR
1. TEKLIF, 31 EKIM’A KADAR GEÇERLIDIR.

2.  Okula gitmeden önce K+ Live ile en az 2 haftalık online kurs rezervasyonu 
yaptırın. (Okul haftalarının minimum sayısı yok.) 

3. Teklif, K+ Live Express için geçerli değildir.

4.  Online dersler 28 Aralık 2020 tarihinden geç başlayamaz.

5. Okul kursları 31 Mart 2021'e kadar başlanmalıdır

6.  Başlangıçtaki online kurs ile okul kursları arasında bir zaman aralığı olabilir 
ama okul rezervasyonu da en başta yapılmalıdır.

7.  Online kurslar, Kaplan International’ın onayı olmadığı sürece yeniden 
planlanamaz.

8.  Öğrenci, gideceği ülke/okulu seçmeli ve gideceği fiziksel okulun para birimine 
göre ödeme yapmalıdır.

9.  Online kursların zaman dilimi öğrenci tarafından belirlenebilir ve daha sonra 
gideceği okulun fiziksel zaman dilimine uyması gerekmez.

9. Online ve yüz yüze dersler için aynı zamanda rezervasyon yapılmalıdır. Ödeme, 
online kursa başlamadan 30 gün önceye kadar yapılmalıdır.

10. Standart kayıt ücreti ve yaz ücretlerinden bu teklif özelinde feragat edilecektir.

11. Teklif aşağıdaki kurslar için geçerli değildir:

Amerika & Kanada: GMAT / GRE, University Experience Year, Juniors, grup 
rezervasyonları

İngiltere, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda: CELTA, Juniors, grup rezervasyonları

erle birleştirilemez.

UK
•
• Intens

Ireland
•
• Intens

OFFER VALID UNTIL OCTOBER 31TH, 2020




