Kursanmälan

Namn:

Personnummer:

Postnummer / Ort:

E-post:

Adress:

Telefon:

Fyll i startdatumet för den kurs du anmäler dig till.
Kurs

Kursstart

Pris (exkl. 6% moms )

Akupressör

29.700:-

Akupunktur för akupressörer 1,5 årig

39.000:-

Akupunkturutbildning 3 årig

75.000:-

Estetisk akupunktur

9.250:- (25% moms)

Medicinsk qigong

3.490:-

Terapeutisk basmedicin 30 hp

19.500:-

Qigong-instruktör

28.000:-

Öronakupunktör

3.490:-

Terapeutisk basmedicin 60 hp

42.000:-

Koppning -grundkurs

3.490:- (25% moms)

Koppning-Fördjupning

5.350:- (25% moms)

Handledningstimmar

950:-

Handledningstimmar pack 6h

5.400:-

Välj betalningssätt genom att kryssa i till höger.
Betalningssätt
i

Kryssa

Jag väljer att betala hela kostnaden på en gång mot faktura.
Jag väljer att nyttja Human Finans och delbetala kostnaden med villkor att Human Finans godkänner
mig som kund.
Övrigt:

*Jag förstår att en anmälan är bindande och anmäler mig till ovanstående kurs(er). Jag har läst igenom och förstått
informationen om de villkor för betalning, delbetalning, konsumenters ångerrätt och ångerfrist samt övriga villkor som
gäller (se baksida).

Ort & Datum

Kina-terapiskolan
Gullmarsplan 13
121 40 Johanneshov

Namnteckning

08 55 00 55 33 Mån-Fre 10-17
fragor@kina-terapiskolan.se
www.kina-terapiskolan.se

Bankgiro 383-3928
Org.nr 556968-8772
Innehar F-skattebevis

Kursavgift
Priser anges inklusive moms och avser privata kursdeltagare. Har du eget
företag kan momsen vara avdragsgill i din rörelse. Din kostnad utgör den
sammanlagda kostnaden för de kurser och utrustningspaket du kryssat
för. Förbehåll för prisändring gäller.
Delbetalning
I samarbete med Human Finans kan du välja att dela upp din betalning
helt utan ränta i 6 eller 12 månader. I vissa fall ända upp till 24 månader.
Vill du ha längre tid på dig kan du välja att dela upp din betalning i upp till
72 månader med ränta. Alternativen till delbetalning kan också
kombineras. Du kan t.ex. välja alternativet 12 månader räntefritt
kombinerat med alternativet 72 månader med ränta. På så sätt får du
fördel både av räntefriheten och den längre återbetalningstiden.
Kreditupplysning kommer att tas och vi förbehåller oss rätten att neka
delbetalning om vi befarar bristande betalningsförmåga. Ett särskilt
kreditavtal mellan parterna reglerar villkor för delbetalning. Se separat
Human Finans villkor för finansiering (www.humanfinans.se).
Bekräftelse
Inom 1-2 veckor efter att vi har fått anmälan får du din faktura. Undantag
är anmälan som kommer till oss under långhelger och semester då
bekräftelse istället kommer snarast möjligt därefter. Erhållen fakturan
motsvarar bekräftelse till antagen till kursen.
Betalning
Fakturerad kursavgift (vid delbetalning första del-betalningen) ska vara
inbetald senast två veckor före kursstart. Andra villkor kan gälla enligt
individuell överenskommelse.
Vid fulltecknad kurs
Samtliga kurser har begränsat antal platser och fylls på i den ordning
bindande anmälningar kommer in. Vid fulltecknad kurs har du förtur till
nästa kurstillfälle, alternativt få eventuellt inbetald avgift återbetald.
Kursanmälan är bindande
Anmälan till en utbildning och önskat utbildningstillfälle är bindande (med
undantag för konsumenters ångerrätt enligt beskrivning nedan). Får du
förhinder och inte kan delta kan du överlåta din plats till någon annan så
länge kursen inte är påbörjad.
Förbehåll
Vi reserverar oss för förändringar och uppdateringar och för att en kurs
kan bli inställd vid för lågt deltagarantal eller force majeure.
Utebliven betalning eller dröjsmål
Vid försenad betalning har skolan rätt att debitera dröjsmålsränta från
förfallodagen enligt räntelagen. Vid fortsatt utebliven betalning går fordran
till inkasso utan separat delgivning, varvid kostnader för detta tillkommer.
Minderåriga deltagare
Kina-terapiskolan bedriver vuxenutbildningar så du måste vara 18 år eller
äldre för att få delta, alternativt ha godkännande av vårdnadshavare.
Distansutbildningar
Distansutbildning har många fördelar då det frigör dig i tid och rum och
minskar behovet av resor. Du ska samtidigt vara medveten om att
distansstudier ställer högre krav på studiedisciplin än traditionella studier,
men även på din förmåga att ta till dig information och kunskaper på
annat sätt än genom fysiska möten. Distansmomenten kräver att du har
en dator med god internetuppkoppling och är van vid att hantera en dator.
Du som läser på distans får support och återkoppling via skolans digitala
lärplattform och har därmed inte fysisk tillgång till lärare och
klasskamrater utom vid eventuella schemalagda träffar på skolan.
Detaljerad kursinformation
För kursspecifik information om behov av särskilda villkor rörande
förkunskaper och annat som kan skilja mellan olika utbildningar hänvisar
vi till respektive kurs-information samt skolans hemsida.
(www.kina-terapiskolan.se)
Nolltolerans mot fusk
Elev som avslöjas med att fuska i samband med prov, inlämningsuppgifter eller annan prestation som ligger till grund för betygssättning
riskerar att omedelbart stängas av från fortsatt undervisning och få
kursavgiften förverkad.
Utbildningen är avslutad på examensdagen
Det är ditt personliga ansvar att sköta dina studier och du anses ha
avslutat din utbildning vid ordinarie examensdag även om du har uteblivit
från eller varit inaktiv under lektioner, inlämningar, kursavsnitt eller
avslutande prov. Nytt examenstillfälle kan bokas mot tilläggsavgift som
täcker skolans merkostnader. Minimiavgift är 800 kr men kan vara högre
beroende på utbildningens och provets art. Kan du uppvisa läkarintyg
som styrker frånvaron är nytt provtillfälle utan merkostnad. Nytt tillfälle för
prov bestäms i samråd med skolan.

Kina-terapiskolan
Gullmarsplan 13
121 40 Johanneshov

Missade avsnitt
Om du inte kan avsluta utbildningen med godkända betyg och
utbildningsdiplom på grund av enstaka missat kursavsnitt, underkänt i
enstaka kursmoment, missad obligatorisk inlämningsuppgift eller liknande
finns begränsad möjlighet att åtgärda detta. Detta gäller endast för ett
litet, väl avgränsat avsnitt eller del av utbildningen. Observera att detta är
en möjlighet för eleven, aldrig en rättighet, och beslut fattas av skolan i
varje enskilt fall. Merkostnad kan tillkomma.
Lagring av personuppgifter
Genom att underteckna denna kursanmälan samtycker du till att dina
personuppgifter lagras av Gullmarsplan Hälsocenter AB / Kinaterapiskolan. Uppgifterna kommer inte spridas till andra företag utanför
Gullmarsplan Hälsocenter AB med dotterbolag.
NEDANSTÅENDE GÄLLER DIG SOM ÄR PRIVATPERSON
Du har som konsument alltid minst den rätt som följer av Lag om
distansavtal och avtal utanför affärslokaler, Konsumenttjänstlagen samt
Konsumentkreditlagen. Därför ersätter nedanstående punkter ett antal av
de gemensamma punkterna ovan om du som anmäler dig är
privatperson.
Reklamation
Vill du reklamera att någon av våra tjänster är felaktig ska detta ske inom
skälig tid från det att du märkt felet. Reklamation kan göras via post,
telefon eller e-post.
Din ångerrätt
Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange något
skäl. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag du beräknas tagit emot
kursbekräftelsen, vilket beräknas vara första vardagen efter att vi postat
den till dig (datum vi skickat finner du på kursbekräftelsen). När
ångerrätten har löpt ut har du inte längre möjlighet att ångra dig och är
skyldig att betala utbildningen oavsett om du utnyttjar utbildningsplatsen
eller inte. Konsumentverket har tagit fram en standardblankett för
utnyttjande av ångerrätt. Formuläret finns att ladda ner på
Konsumentverkets hemsida (konsumentverket.se).
Hur du använder din ångerrätt
Vill du utnyttja din ångerrätt ska du skicka oss ett klart och tydligt
meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per
post eller e-post). För att hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att du
sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan
ångerfristen gått ut. Skicka ditt meddelande till Gullmarsplan Hälsocenter
AB / Kina-terapiskolan på Gullmarsplan 13, 121 40 Stockholm, via e-post
till info@kina-terapiskolan.se, eller via meddelanderutan vår hemsida,
www.kina-terapiskolan.se
Vid sen anmälan
Vid sen anmälan kan du behöva betala del av kurskostnaden om du
ångar dig. Om du anmält dig till en utbildning så nära kursstarten att
ångerfrist löper då kursen börjar kommer du att behöva betala för en
proportionell andel av priset för utbildningen, motsvarande den del av
kurstiden som förflutit, om du utnyttjar ångerrätten. Du kommer även att
behöva betala för varor du tagit emot i den utsträckning de ej går att sälja
till annan kund, se nedan. Observera att du anses ha begärt att kursen
ska börja under ångerfristen genom att anmäla dig sent.
Verkan av utövad ångerrätt
Om du frånträder detta avtal enligt ångerrätten kommer vi att betala
tillbaka alla betalningar vi fått från dig (undantag vid sen anmälan, se
ovan). Återbetalning kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14
dagar efter den dag vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet.
Vi kommer att använda samma betalningssätt för återbetalningen som du
själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte kommit
överens med oss om något annat. Återbetalningen kommer inte att kosta
dig något. Vi har rätt att vänta med återbetalning tills vi fått tillbaka
eventuell utlämnad vara från dig.
Om du tagit emot en vara av oss
Har du tagit emot en vara av oss ska du på egen bekostnad återsända
den till vår adress eller överlämna den till en av våra medarbetare på
samma adress. Du ska återlämna varan utan dröjsmål och i vart fall
senast 14 dagar efter den dag du meddelat oss att du vill frånträda
avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka
varorna innan denna 14-dagarsperiod löpt ut. Du ansvarar för varan du
returnerar tills den nått oss. Om varan returneras i annat än oförändrat,
oöppnat och på annat sätt oanvänt skick gör vi avdrag för faktisk
värdeminskning baserat på vår möjlighet att sälja varan till annan kund.
Sådan värdeminskning kan därför vara mellan 0-100 procent beroende
på varans natur och beskaffenhet.
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