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CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CHO KHÓA ANH NGỮ HỌC THUẬT, LUYỆN THI IELTS
VÀ KHÓA SKILLSET KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 6/2017 – 7/2017
 Giảm 1.000.000 đồng cho học viên mới và học viên cũ đóng học phí khóa Anh ngữ học
thuật và Luyện thi IELTS từ ngày 14/6/2017 tới ngày 18/6/2017 cho các khóa khai giảng
trong tháng 6/2017.
 Ưu đãi không được cộng gộp với các chương trình khác, tùy theo chính sách khuyến mại của
ACET tại thời điểm áp dụng.
 Ưu đãi không có giá trị chuyển nhượng hoặc quy đổi ra tiền mặt.
 Giảm 300.000 đồng khóa Skillset cho khách hàng đăng ký thi IELTS tại IDP từ tháng
5/2017 với ngày thi từ tháng 5/2017 đến tháng 7/2017, đóng học phí các khóa Skillset từ
ngày 9/5/2017 tới ngày 22/6/2017.
 Ưu đãi được áp dụng với các khóa Skillset 30 giờ tại ACET.
 Ưu đãi không được cộng gộp cùng với các ưu đãi giảm giá, tùy thuộc vào chính sách của
ACET tại thời điểm áp dụng.
 Ưu đãi không có giá trị chuyển nhượng hoặc quy đổi ra tiền mặt.


Tặng một suất IELTS Speaking Practice cho học viên đóng học phí khóa Skillset từ
ngày 9/5/2017 tới 30/6/2017.
 Ưu đãi được áp dụng với các khóa Skillset 30 giờ tại ACET.

 Ưu đãi không được cộng gộp cùng với các ưu đãi giảm giá, tùy thuộc vào chính sách của
ACET tại thời điểm áp dụng.
 Ưu đãi không có giá trị chuyển nhượng hoặc quy đổi ra tiền mặt.
 Ưu đãi được áp dụng cho học viên mới và học viên hiện tại của ACET.


Tặng voucher 100.000 phần thi IELTS Speaking Practice cho học viên đóng học phí các
khóa Anh ngữ học thuật và Luyện thi IELTS 100 giờ từ trình độ AE3A trở lên từ 9/5/2017
tới 30/6/2017.
 Ưu đãi được áp dụng với các khóa Anh ngữ học thuật và Luyện thi IELTS 100 giờ từ trình độ AE3A
trở lên.

 Ưu đãi không được cộng gộp cùng với các ưu đãi giảm giá, tùy thuộc vào chính sách của
ACET tại thời điểm áp dụng.
 Ưu đãi có thể được chuyển nhượng và không được quy đổi ra tiền mặt.
 Ưu đãi được áp dụng cho học viên mới và học viên hiện tại đóng học phí khóa học 100 giờ tại
ACET.
 Giảm ngay 500.000 đồng nếu khách hàng là chủ thẻ ngân hàng TPBank, VPBank và
PVCombank.
 Ưu đãi chỉ áp dụng với khách hàng mới, nhập học khóa đầu tiên tại ACET.
 Ưu đãi không được cộng gộp cùng với các ưu đãi giảm giá, tùy thuộc vào chính sách của
ACET tại thời điểm áp dụng.
 Ưu đãi không có giá trị chuyển nhượng hoặc quy đổi ra tiền mặt.
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Tặng ba lô thời trang cho học viên mới.



Hoàn phí thi xếp lớp cho học viên mới.

