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Avtalsvillkor för Cwarn Consulting Ab:s prepkurs
1§ Dessa avtalsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan Cwarn Consulting och den person
(”prepkursdeltagaren”) som deltar i eller har anmält sig till Cwarn Consultings prepkurs, även kallad
”prepkurs.com”.
2§ För att prepkursdeltagaren på ett bindande sätt kan anmäla sig till Cwarn Consultings prepkurs skall
prepkursdeltagaren vara myndig. Bindande anmälan av omyndig förutsätter vårdnadshavarens
samtycke. Prepkurs.com behåller sig rätten att annullera anmälningar av personer som uppgivit
felaktiga personuppgifter.
3§ Anmälningen till prepkursen är bindande sedan meddelande om anmälningen anlänt till Cwarn
Consulting antingen via elektronisk anmälan eller via anmälan per telefon. Prepkursdeltagaren kan
dock annullera anmälningen till prepkursen tills Cwarn Consulting emottagit betalningen av
prepkursen, dock senast vid den tidpunkt som på räkningen är utsatt som sista betalningsdag för
prepkursen.
Ifall prepkursdeltagaren valt att betala i rater kan anmälningen annulleras tills Cwarn Consulting
emottagit betalningen av den första raten, dock senast vid den tidpunkt som på räkningen är utsatt
som sista betalningsdag för den första raten av prepkursen. Efter denna tidpunkt kan
prepkursdeltagaren annullera sin anmälan endast mot synnerligen vägande skäl.
För en prepkurs som annullerats utan synnerligen vägande skäl debiteras femtio procent (50%) av
priset. Ifall annulleringen sker senare än två veckor innan kursstarten debiteras fullt pris.
4§ Ifall prepkursdeltagaren av Cwarn Consulting fått material som hänför sig till prepkursen innan
prepkursdeltagaren har annullerat sin anmälning, är prepkursdeltagaren skyldig att betala för
materialet.
5§ Allt material som delats ut under Cwarn Consultings prepkurs är skyddat enligt upphovsrättslagen.
6§ Cwarn Consulting svarar inte för fel eller bristfälligheter som förekommer i inträdeslitteraturen
eller i det material som delats ut under prepkursen. Ifall det förekommer skillnader mellan den
information som finns i inträdeslitteraturen och i det material som delats ut före eller under
prepkursen har informationen i inträdeslitteraturen företräde. Cwarn Consulting svarar inte heller
för det förhållandet att prepkursen inte av orsaker som inte beror på fel eller försummelse från
Cwarn Consultings sida motsvarar de förväntningar som prepkursdeltagaren haft.
7§ Dessa villkor är i kraft från och med den tolfte (9:e) oktober 2013 och ersätter alla tidigare villkor.
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