Bokning
Du godkänner villkoren fö r kursen. Betalning ska vara gjord senast fem dagar fö re
kurstillfä llet 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.
Hela avgiften debiteras:
Om du saknar giltig legitimation eller uteblir.
Om du inte uppfyller nivå kontrollen vid uppvä rmningen.
Vid sjukdom: Har du ett lä karintyg få r du ha avgiften innestå ende till ett senare
ö vningstillfä lle. I annat fall ä r kursavgiften fö rverkad.
GDPR
Vi hanterar de uppgifter du har registrerat enligt The General Data Protection
Regulation, GDPR. Genom att registrera Dig hos oss har du givit ditt samtycke till att vi
använder och sammanställer dessa uppgifter fö r det syfte du lä mnat dem.
Kursen
Uppvä rmning/nivå kontroll. I undervisningen ingå r en kort uppvä rmning dä r du få r
mö jlighet att bekanta dig med motorcykeln och skyddsutrustningen. Uppvä rmningen
syftar också till att lä raren få r en mö jlighet att bedö ma att du kan tillgodogö ra dig
ö vningarna i riskutbildningen. Fö r din egen och andras sä kerhet må ste du kunna
hantera motorcykeln på ett sä kert sä tt. Om lä raren bedö mer att du inte har tillrä cklig
kö rvana fö r att fortsä tta undervisningen avslutas kursen hä r fö r din del och kursavgiften
ä r fö rverkad. Du ä r vä lkommen tillbaka vid ett senare tillfä lle efter det att du trä nat upp
din fä rdighet till en tillrä ckligt hö g nivå .
Din riskutbildning registreras hos Transportstyrelsen om du uppfyller följande:
• Du är närvarande hela kurstiden
• Du deltar aktivt i diskussioner och ö vningar
• Du fö ljer din lä rares anvisningar
• Du fö ljer vå ra sä kerhetsbestä mmelser
• Du kan hantera fordonet på rä tt sä tt
Om du under den fortsatta utbildningen efter uppvä rmningen inte lyckas uppnå de må l
som anges behö ver en ny tid bestä llas och en ny avgift inbetalas.

Säkerhetsbestämmelser
Du kan bli avvisad om sä kerheten ä ventyras. Du få r givetvis inte vara på verkad av
alkohol eller andra droger. Nya MC-Utbildarna utfö r slumpmässiga utandningsprov. Vi
har nolltolerans. Om du vä grar detta test eller om testet visar utslag på alkohol, stoppas
din vidare kö rning. Din inbetalda avgift ä r då fö rverkad.
• På transportsträ ckor ä r maxhastigheten 30 km/h i det fall instruktö r inte angivit
annat.
• Mobiltelefoner ska vara avstä ngda under hela utbildningen. Eventuellt undantag –
kontakta utbildande lärare.
• Har du nå gon sjukdom eller ett handikapp som kan på verka ö vningarna informerar du
lä rare 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.
• Rö kning få r endast ske på anvisad plats på raster.
Ansvar
All kö rning sker på egen risk. Du ansvarar sjä lv fö r eventuell skada som kan uppkomma
på dig sjä lv och eventuell egen skyddsutrustning, oavsett hur skadan skett, samt skador
som orsakas av dig på anlä ggningen dä r utbildningen genomfö rs. Ac r du vå llande till
skada på andra och/eller tredje person har du eget ansvar i uppkommen situation. Vid
skada avsä ger du dig rä tten att rikta ansprå k gentemot Nya MC-Utbildarna i Skö vde AB
(org.nr. 556921-2391).
Viktigt om legitimation
Fotot på legitimationen ska vara vä lliknande.
Vi godtar fö ljande legitimationer:
• SIS-mä rkt fö retagskort, tjä nstekort eller identitetskort
• svenskt kö rkort
• svenskt EU-pass
• ö vriga EU-pass
• pass utfä rdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz
Fö ljande handlingar godtas inte som legitimation:
Utlä ndsk legitimationshandling utöver vad som anges ovan, svenskt provisoriskt pass,
sjö manspass, frä mlingspass eller utlä ndskt diplomatpass.

Priser
De priser som gä ller ä r de som anges på webbplatsen vid inkö pstillfä llet. Samtliga priser
anges i svenska kronor (SEK) och ä r styckpriser inklusive 25 % moms om inget annat
anges. Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser.
Vi fö rbehå ller oss rä tten att ä ndra vå ra villkor utan varsel. Det ä r villkoren och priserna i
svenska kronor vid inkö pstillfä llet som gä ller. Vi fö ljer svensk lagstiftning gä llande
konsumentlagstiftning, distansavtalslagen samt OECD:s riktlinjer fö r internethandel.
Kontakta oss gä rna per e-post info@mc-utbildarna.nu om du har ytterligare frå gor.
Registreringsuppgifter
Det juridiska namnet fö r det bolag som ansvarar fö r webbplatsen och bestä llningar ä r:
Nya MC-Utbildarna i Skö vde AB med organisationsnummer 556921-2391.
Fö retaget ä r godkä nt fö r F-skatt.
Villkor Nya MC-Utbildarna i Skövde AB 2020*02*20
Nya MC-Utbildarna i Skövde AB
Magnus Carlsson & Gustav Hagelberg

