Cakap English Placement Test
Product Details

Terms and
Conditions

Cakap Placement Test merupakan fitur di aplikasi Cakap
untuk mengetahui sejauh mana kemampuan berbahasa
asing murid. Kami menawarkan pelajaran berkualitas
tinggi yang disampaikan oleh pengajar profesional
dengan fleksibilitas dalam pemilihan jadwal kelas.
1. Dapatkan fitur Cakap English Placement Test
(Harga normal Rp 200,000).
2. Fitur dapat digunakan di aplikasi Cakap.
3. Voucher diskon hanya dapat digunakan satu kali
dalam satu periode promosi.
4. Hanya berlaku untuk penukaran melalui aplikasi
Cakap di Android / iOS.
5. Promo ini tidak dapat digabungkan dengan promo
lainnya.
6. Pihak Cakap dan Cakap berhak penuh untuk
mengubah syarat dan ketentuan sewaktu-waktu
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
7. Kode voucher dapat ditukarkan sampai dengan 31
Desember 2022
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Cakap di
email cs@cakap.com atau melalui WhatsApp di
nomor +62812 1833 8653.

How to Redeem
1.
2.
3.
4.

Download dan registrasi di aplikasi Cakap
Kunjungi https://bit.ly/EnglishCKP-ilmupedia
Masukkan kode voucher lalu klik “Apply/Gunakan”
Kamu bisa segera mulai belajar!

Cakap English Club 3 Bulan
Product Details

Cakap Club merupakan fitur belajar bahasa di aplikasi
Cakap dengan topik-topik berbeda setiap harinya.
Cakap Club juga memungkinkan murid untuk
berinteraksi secara langsung dengan guru profesional
melalui video chat yang dapat berisi hingga 100 murid
per kelas.
1. Durasi Kelas 50 Menit/session
2. Kelas dapat diakses mulai dari jam 09.00 - 20.00
3. Setiap peserta dapat mengikuti semua kelas
tanpa ada maksimum
4. Waktu 90 hari dihitung dari kelas pertama yang
diikuti
5. Materi akan berbeda dari masing-masing kelas

Terms and
Conditions

Requirement

1. Dapatkan fitur Cakap English Club 3 bulan (Harga
normal Rp 350,000/90 hari).
2. Fitur dapat digunakan di aplikasi Cakap.
3. Voucher diskon hanya dapat digunakan satu kali
dalam satu periode promosi.
4. Hanya berlaku untuk penukaran melalui aplikasi
Cakap di Android / iOS.
5. Promo ini tidak dapat digabungkan dengan promo
lainnya.
6. Pihak Cakap berhak penuh untuk mengubah syarat
dan ketentuan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu.
7. Kode voucher dapat ditukarkan s.d 31 Desember
2022
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Cakap di
email cs@cakap.com atau melalui WhatsApp di
nomor +62812 1833 8653.
1. Speed yang dibutuhkan 40 - 80 Mb/Session atau
1,2 - 1,6 Gb/Month
2. Operation System untuk iOS min. 10 dan Android
Lollipop
3. Estimasi Phone Credit Rp30.000/month

How to Redeem

1. Download aplikasi Cakap dan buat akunmu
2. Klik link ini https://bit.ly/ckpclub-ilmupedia dan
masukkan kode voucher di atas
3. Klik “Gunakan” dan kamu bisa segera memulai
kelasmu
Kalau masih belum jelas, bisa lihat tutorialnya disini
ya: https://bit.ly/CakapHowToRedeem.

