
 
 
Kushtet e përgjithshme të shkollës tregtare 

dhe përkthimit 

 HDS Handels- und Dolmetscher St. Gallen AG 

(në fuqi prej 01.12.2019) 

1. Fusha e zbatimit 

Këto kushte të përgjithshme vlejnë për të gjitha kontratat për ofertat 

e shkollave të gjuhës nga HDS -Handels- und Dolmetscherschule St. 

Gallen AG (në tekstin e mëtejmë HDS), përkatësisht ofertat e HDS St. 

Gallen, HDS Heerbrugg, HDS Romanshorn dhe shkollës linguistike 

aplikative, që këto lidhin me një klient. 

2. Regjistrimi/lidhja e kontratës 

HDS përcakton numrin minimal dhe maksimal të pjesëmarrësve për 

kurs. Vendet ndahen sipas rendit të pranimit të regjistrimeve të 

vlefshme. Kushtet e pranimit gjenden në shpalljet për ofertat e 

kurseve gjuhësore. 

Si regjistrim i vlefshëm është pranimi i formularit të firmosur për 

pranim ose regjistrimi elektronik për një nga ofertat për mësimin e 

gjuhës (email ose përmes faqes së internetit). 

Me regjistrimin e vlefshëm lidhet kontrata për pjesëmarrjen e klientit 

në kurs. Shpallja përkatëse e kursit është vendimtare për modalitetet 

e zbatimit të kursit. 

Kontrata është e pavlefshme e pa pasoja financiare nëse nuk arrihet 

numri minimal i pjesëmarrësve ose tejkalohet numri maksimal i 

pjesëmarrësve dhe regjistrimi i një klienti më nuk mund të merret 

parasysh. Për këtë HDS i informon klientët e prekur para se të fillojë 

kursi. Në këtë rast tarifat e kursit tashmë të paguara do i kthehen 

klientit i cili nuk mund të marrë pjesë në kurs. 

3. Përshtatja e kurseve 

HDS rezervon të drejtën të kombinoj kurset, të ndryshoj mësuesin 

para ose gjatë kursit dhe të ndryshoj vendin e mbajtjes së kursit 

brenda rajonit. 

Klienti nuk ka të drejtë kompensim në rastet e anulimit individual të 

leksioneve, shtyrjes apo përshtatjen e programit nëse HDS nuk është 

përgjegjëse për rrethanat që çojnë në këtë. 

4. Klasifikimi dhe rekomandimi kursit 

Një testim mbahet para fillimit ose ditën e parë të kursit për kategorinë 

e nivelit të gjuhës. Bazuar në rezultatet klientit i rekomandohet niveli. 

Testimi i nivelit gjuhësor është i mundur edhe kur nuk vijohet kursi për 

një pagesë prej 40 frangash. 

5. Çmimet dhe pagesa 

Shpalljet përkatëse janë vendimtare për çmimet e kurseve dhe për çdo 

ulje. 

E gjithë tarifa e kursit duhet paguhet pas marrjes së faturës. Data e 

pagesës e specifikuar në faturë (zakonisht 14 ditë nga marrja e faturës) 

është e detyrueshme. Nëse data e pagesës në faturë mbaron, klienti 

është menjëherë i vonuar me pagesë.  

Marrëveshja për pagesë me këste duhet të lidhet me një marrëveshje 

të veçantë me shkrim. Ju lutemi kontaktoni sekretariatin në rajonin 

tuaj.Nëse një klient nuk i përmbush detyrimin e tij të pagesës 

pavarësisht letërkujtesës, pas letërkujtesës së dytë HDS mund ta 

përjashtojë atë nga kursi. Pagesa e plotë e tarifës së kursit është një 

parakusht për lëshimin e dëshmisë së kursit. 

6. Pjesëmarrja në ndonjë kurs tashmë të filluar 

Nëse ka vend të lirë, një klient mund t`i bashkohet një kursi pas 

konsultimit me sekretariatin. Në këtë rast për çdo ulje të çmimit palët 

bien dakord veçmas. 

7. Vërtetimi i kursit 

Sipas kërkesës, pasi të merrni pjesë të paktën 80% të leksioneve, ju do 

të keni një regjistrim në pasaportën arsimore të Shoqatës Zvicerane 

për Edukim të Vazhdueshëm (SVEB). Kjo mund të blihet për një tarifë 

prej 5 CHF. Konfirmimet e kursit të mëvonshme mund të kërkohen nga 

sekretariati përkatës për CHF 20. 

8. Leksionet private 

Mund të ndodh që ju të mos mundeni të merrni pjesë në leksionet 

tuaja të rezervuara private. Ju lutemi informoni mësimdhënësin 24 orë 

më parë. Mësimet private që nuk anulohen brenda kohës së caktuar 

do të tarifohen dhe nuk mund të rikompenzohen.  

9. Subvencionet kantonale dhe shtetërore 

Ju lutemi informohuni për subvencionet kantonale apo shtetërore. 

Sekretariati përkatës do t'ju jap informacione dhe do t'ju ndihmojë në 

plotësimin e formularëve. 

10. Rregullorja e provimit 

Rregullorja përkatëse e provimit e HDS është e detyrueshme. Klientët 

duhet të ndjekin udhëzimet administrative të drejtuesit të kursit dhe 

sekretarisë, të cilat ata i japin gjatë kursit. 

11. Anulimi para fillimit të ofertës 

Nëse një klient nuk mund të marrë pjesë, çregjistrimi duhet të bëhet 

menjëherë me shkrim në adresë të HDS dhe të justifikohet. Në këtë 

rast klienti detyrohet me një tarifë anulimi. Pranimi i çregjistrimit faktik 

nga sekretariati (jo vula postare) është vendimtare për përcaktimin e 

shumës. Pagesat e anulimit janë: 

Në rastet e jashtëzakonshme serioze e të paparashikuara HDS mund 

të ofroj një zgjidhje individuale sipas vlerësimit të saj. 

12. Përjashtimi i përgjithshëm i përgjegjësisë 

Përgjegjësia e HDS, për çfarëdo arsye ligjore, është e përjashtuar. Në 

veçanti, përdorimi i dhomave HDS është në rrezikun tuaj. HDS nuk 

mund të mbahet përgjegjës për vjedhjen dhe humbjen e sendeve. 

Ky përjashtim i përgjegjësisë nuk vlen në rastet me dashje nga 

pakujdesia si dhe dëmit në njerëz ose kur ligji parashikon përgjegjësi 

të detyrueshme.  

Klientët janë vetë përgjegjës që të jenë të siguruar mjaftueshëm.    

13. Dispozitat përfundimtare 

Të drejtat dhe detyrimet nga kjo marrëveshje mund të kalojnë te një 

palë e tretë vetëm me pëlqimin paraprak me shkrim të palës tjetër. 

Nëse dispozitat e individuale të kësaj marrëveshje janë të 

paefektshme ose jo të plota ose nëse përmbushja bëhet e pamundur, 

efektiviteti i pjesëve të mbetura të kontratës nuk ndikohet. Në këtë 

rast, palët kontraktuese marrin përsipër të zëvendësojnë menjëherë 

dispozitën paefektshme me një dispozitë të pranueshme, efektive, e 

cila, sipas përmbajtjes së saj, i afrohet qëllimit fillestar. Ligji zviceran 

vlen ekskluzivisht për të gjitha marrëdhëniet midis HDS dhe klientit. 

Për të gjitha mosmarrëveshjet ligjore kompetente është gjykata e St. 

Gallen. 

Data e lajmërimit   
 
Deri 31 ditë para fillimit 
30 deri në 15 ditë para fillimit 
14 deri në 8 ditë para fillimit të 
kursit 
7 ditë deri në fillimin e kursit 
Nga fillimi i kursit e më vonë 
 
 

Tarifa e çregjistrimit 
 
50 franga (kostoja e shpenzimeve) 
25% e tarifës së kursit 
50% të tarifës së kursit 
75% të tarifës së kursit 
100% e tarifës së kursit 


