Bokning
Du godkänner villkoren för kursen. Betalning ska vara gjord senast fem dagar förre
kurstillfället på Plusgiro 66 38 33-2 eller Swish 123 43 96 487. Har du bokat Dig på en
kurs mindre än fem dagar senare, gör du betalning snarast.
Avbokning
Avbokning av kurs sker via e-post. Avbokning ska ha kommit oss tillhanda senast fem
arbetsdagar (må-fre) före kursdag. Sker avbokningen senare debiteras du halv avgift.
Avbokning är endast giltig när du mottagit bekräftelse på densamma.
Säkerhetsbestämmelser
Du kan bli avvisad om säkerheten äventyras. Du får givetvis inte vara påverkad av
alkohol eller andra droger. Nya MC-Utbildarna utför slumpmässiga utandningsprov. Vi
har nolltolerans. Om du vägrar detta test eller om testet visar utslag på alkohol, stoppas
din vidare körning. Din inbetalda avgift är då förverkad.
•
•
•
•
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•

På transportsträckor är maxhastigheten 30 km/h i det fall instruktör inte angivit
annat.
Mobiltelefoner ska vara avstängda under hela utbildningen. Eventuellt undantag
– kontakta utbildande lärare.
Har du någon sjukdom eller ett handikapp som kan påverka övningarna
informerar du läraren innan kursstart.
Nya MC-Utbildarna tillhandahåller motorcyklar under kursen.
Eventuellt nyttjande av egen motorcykel under kursen ska godkännas och
kontrolleras av utbildande lärare före kursstart.
Rökning får endast ske på anvisad plats på raster.

Ansvar
All körning sker på egen risk. Du ansvarar själv för eventuell skada som kan uppkomma
på dig själv och eventuell egen skyddsutrustning, oavsett hur skadan skett, samt skador
som orsakas av dig på anläggningen där utbildningen genomförs. Är du vållande till
skada på andra och/eller tredje person har du eget ansvar i uppkommen situation. Vid
skada avsäger Du dig rätten att rikta ansvar emot Nya-Mc Utbildarna i Skövde AB
(org.nr. 556921-2391).
Priser
De priser som gäller är de som anges på webbplatsen. Samtliga priser anges i svenska
kronor (SEK) och är styckpriser inklusive 25 % moms om inget annat anges. Vi
reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser.
Vi förbehåller oss rätten att ändra våra villkor utan varsel. Det är villkoren och priserna i
svenska kronor vid inköpstillfället som gäller. Vi följer svensk lagstiftning gällande
konsumentlagstiftning, distansavtalslagen samt OECD:s riktlinjer för internet handel.
Kontakta oss gärna per e-post info@mc-utbildarna om du har ytterligare frågor.
Registreringsuppgifter
Det juridiska namnet för det bolag som ansvarar för webbplatsen och beställningar är:
Nya MC-Utbildarna i Skövde AB med organisationsnummer 556921-2391.

