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Mi is az a DIGITÁR? 
Egy online elérhető hatalmas
tudásbázis, 
ami támogat abban, hogy végre
megtanulj németül vagy a már meglévő
tudásod fejleszd. 

Hogyan éred el a Digitárat? 
Egy weboldalon keresztül éred el. 
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Mi van a Digitárban? 
-videók nyelvtanról (500+)
-videók szókincsről
-letölthető, megtekinthető PDF anyagok
-ingyenes e-bookok
-videók tanulási tippekkel
-vizsgafelkészülést segítő tippek
-több ezer gyakorlat 
-rövid, egyperces videók, ha épp csak
pár perced van tanulni
-önellenőrzős tesztek 
-tanulást segítő hanganyagok



Milyen szintű anyagok vannak a
DIGITÁRBAN? 
A teljesen kezdőtől egészen a haladó
C1-es szintig megtalálható mindenféle
videó, gyakorlat. 

Milyen eszközről érem el? 
Bármilyen, internettel rendelkező
eszközről. 
Telefon, tablet, számítógép, laptop. 

Mikor tudok tanulni a DIGITÁRBAN? 
Bármikor, hiszen a DIGITÁR anyaga 
0-24 elérhető, ha éjfélkor jut eszedbe,
hogy megnéznél egy
melléknévragozással kapcsolatos
videót, vagy épp megoldanál egy
feladatot a felszólítás kapcsán hajnali
4-kor, már ennek sincs akadálya. 



Mi van, ha elakadok a tanulásban? 
Amennyiben nem elég egy videóban
található magyarázat, esetleg bármi
olyan van, amit szívesen megkérdeznél,
erre is van lehetőség a csak DIGITÁR
bérlettel rendelkezők számára
létrehozott zárt Facebook csoportban,
ahol LIVE bejelentkezésekkel is várlak.
:) 



Milyen bérletvásárlási lehetőségeim vannak? 
1 hónapos és 12 hónapos bérlet. 
Ha 1 hónapos bérletet váltasz, az egy hónap
leteltét követően még mindig dönthetsz úgy,
hogy 12 hónaposat vásárolsz. 

Mennyi az ára? 
A DIGITÁRAT már havi 4.800 Ft-ért igénybe
veheted éves bérlet vásárlása esetén.  

Hogyan tudok fizetni? 
A díjat átutalással vagy bankban történő
befizetéssel tudod kiegyenlíteni. Forint és euró
alapú számláról is tudsz díjat kiegyenlíteni. 

Van részletfizetési lehetőség? 
Igen, van, 12 hónapos bérlet esetén havi
rendszeres átutalással.

Hol tudok bérletet rendelni a DIGITÁRBA? 
Bérletet rendelni ezen az oldalon tudsz: 
https://lerndeutsch.eu/eintritt/



Mi a jelentkezés folyamata?
1.A hónap folyamán bármikor
jelentkezhetsz, de a csoportba
minden hónap 1. napján tudsz 
 belépni.
2. Kiválasztod a neked megfelelő
bérletet.
3. Kitöltöd a megrendelőt. 
4. Elutalod a bérlet árát. 
5. E-mailben értesítünk a belépés
napjáról. 



Ki készíti ezeket a videókat,
anyagokat? 
Ezeket a videókat mind én, Czímer Zoli
készítettem. Sőt, tovább megyek: az
összes PDF, E-BOOK, a legtöbb online
feladat, teszt az én kezem alól került
ki. :) És a hanganyagokban, tanulási
tippekben is engem fogsz hallani. :)
Őrület, ugye? 



 

Kinek ajánlom a DIGITÁRAT? 
Annak, 
-aki nem szeret egyedül tanulni
-aki szereti, ha motiválják, mert
hajlamos ellustulni 
-aki egyedül tanul
-akinek nehezen megy a német nyelv
-akinek több gyakorlási lehetőség kell
-aki német nyelven tanulja a németet,
és jól jönne neki a magyar nyelvű
magyarázat.

Kinek NEM ajánlom? 
-aki már C1 szint felett jár
-aki nem tud önállóan tanulni
-aki nem tud videók, gyakorlatok, PDF-
ek segítségével tanulni
-aki nem tud magyar nyelvű
magyarázatokkal tanulni



 

MEDDIG VÁRSZ MÉG? 
MEDDIG HALOGATOD MÉG A TANULÁST? 

WANN, WENN NICHT JETZT? 
 

INFÓ, BÉRLETRENDELÉS: 
 

HTTPS://LERNDEUTSCH.EU/EINTRITT/
 
 

ZOLI :) 


