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Dessa allmänna leveransvillkor gäller utbildningstjänster, som Suaviter 

Utbildning AB, via varumärket ”Vattenskoterakademin” (nedan kallad 

”Leverantör ”) utför åt kund (nedan kallad ”Kund ”).  

 

Kursavgift 

I kursavgiften för kurser som pågår både för- och eftermiddag ingår (för deltagare på plats) lunch, 

och enklare förfriskningar. Priserna är inklusive moms. 

 

Deltagarantal 

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till 

Leverantören. 

 

Anmälan 

Anmälan är bindande för Kund så snart Leverantören accepterat bokningen och skickat bekräftelse 

på att Kund antagits på kursen. Anmälan kan göras via telefon, e-post eller via Leverantörens 

hemsida.  

 

Betalning 

Faktura på kursavgift sänds från Leverantören. Betalning sker till bankgiro 588-6973.  

 

Boende 

Önskas boende på kursorten bokar du det själv. Leverantören kan i vissa ha avtalat om förmånliga 

rabatter som kan nyttjas av Kund. Kontakta Leverantören för information om detta.  

 

Villkor för distansstudier 

De kurser eller kurstillfällen som tillhandahålls i form av livesändning via Internet kräver att Kund har 

tillgång till hårdvara, programvara och internetuppkoppling enligt vad som informerats om i kallelse 

till, eller vid beställning/bekräftelse av, kursen. Det är Kundens ansvar att se till att dessa krav 

uppfylls och att Kunden i god tid har testat sin utrustning och internetuppkoppling. 

 

Ångerrätt  

Kund som är privatkund har rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att hen accepterat dessa 

allmänna villkor (ångerfrist) och erhålla full återbetalning. För att utnyttja ångerfristen ska Kund 

innan ångerfristen gått ut kontakta Leverantörens kundtjänst via hej@vattenskoterakademin.se  
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Avbokning  

Avbokning skall ske skriftligen per e-post. Vid avbokning senast 10 dagar före kursstart återbetalas 

hela kursavgiften. Vid senare avbokning debiteras hel kursavgift, varav hälften kan användas till 

någon annan av Leverantörens kurser i under ett år fr.o.m. den avbokade kursens startdag. Byte av 

kursdeltagare kan ske när som helst utan kostnad. 

 

Inställd kurs 

Leverantören har rätt att ställa in en kurs. Vid inställd kurs återbetalas alla inbetalda avgifter. 

Ersättningar därutöver betalas inte. 

 

Kund som uteblir  

Om en Kund uteblir från ett kurstillfälle kommer Leverantören att kontrollera möjligheten att bereda 

Kunden plats vid annat inplanerat utbildningstillfälle. Om någon plats inte kan beredas har Kunden 

emellertid inte rätt till kompensation, varken monetärt eller i form av nytt kurstillfälle.  

 

Immateriella rättigheter 

Leverantören, eller dess licensgivare, äger om inte annat anges samtliga immateriella rättigheter, 

inkluderat men inte begränsat till, upphovsrätten till Kurser, varumärket Vattenskoterakademin och 

andra varumärken eller produktnamn Leverantören från tid till annan kan komma att använda i av 

Leverantören tillhandahållna kurser, dokument, programvara, manualer eller annan information. 

 

Lånematerial  

I förekommande fall hyr eller lånar Kund material för genomförande av kursen. Leverantören 

ansvarar för att distribuera detta material förutsatt att Kund i god tid meddelat relevanta 

lån/hyresbehov.  

Materialet ska återbördas i motsvarande skick som det mottogs i. 

Om materialet ej återbördas inom utsatt tid, eller återbördas i ett väsentligen sämre skick förbehåller 

sig Leverantören rätten att fakturera Kunden för materialets uppskattade värde. 

 

Kundens vattenskoter  

Om Kunden använder egen vattenskoter i samband med kursens genomförande ansvarar Kund för 

att vattenskotern är i körbart skick och inte utgör en fara för Kund eller andra deltagare. Kunden 

ansvarar själv för att transportera vattenskotern till platsen för kursens genomförande. Kunden 

ansvarar för att vattenskotern har erforderlig mängd bränsle, olja och laddat batteri.  


