Optimum Gruppträning – Allmänna villkor
Anmälan
Du anmäler dig på hemsidan via länken ”klicka här” alternativt via BokaDirekts hemsida.
Din bokning gäller from det datum anmälningsavgiften / kursavgiften är betald.
Betalning
Betala in anmälningsavgift / kursavgiften direkt vid anmälan. Observera att din plats är säkrad
först när avgiften är betald.
Anmälningsavgift:
Om det är mer än 30 dagar kvar till gruppträningsstart vid anmälan betalar du in anmälningsavgiften, 20%, fn 399 kr inkl moms, direkt vid anmälningstillfället. Resterande kursavgift ska
vara inbetald 30 dagar före gruppträningsstart.
Kursavgift:
Om det är mindre än 30 dagar kvar till gruppträningsstart vid anmälan betalar du hela
beloppet, fn 1 995 kr inkl moms direkt vid anmälningstillfället.
Avbokningsregler
Anmälan är bindande. För att säkerställa att du som betalat har en gruppträningsplats, samt
att vi ska ha möjlighet att förbereda din träning på bästa sätt, gäller följande avbokningsregler:
 Vid avbokning fram till 30 dagar före utbildningsstart är avbokningskostnaden 20% av
priset.
 Vid avbokning inom 30 dagar före gruppträningsstart eller efter påbörjad utbildning
sker ingen återbetalning.

Undantag:
Vid egen eller nära familjs* sjukdom återbetalas det inbetalda beloppet mot
uppvisande av läkarintyg.**
* Som nära anhörig räknas maka, make, sambo, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar
eller annan person med vilken elev sammanbor.
** I läkarintyget måste det specificeras att eleven inte klarar att genomgå utbildningen.


Blir du sjuk under gruppträningen sker ingen återbetalning. Du erbjuds istället möjlighet
att ta igen missad gruppträning vid ett senare tillfälle.

Inställd gruppträning
Optimum-kliniken förbehåller sig rätten att ställa in gruppträningen pga lågt deltagarantal eller
vid sjukdom. Vid inställd gruppträning erbjuds deltagaren ett alternativt startdatum. Om inte
detta accepteras återbetalas hela avgiften inom 30 dagar. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
Filmning, fotografering eller ljudinspelning
Filmning, fotografering eller ljudinspelning är inte tillåten utan skriftligt tillstånd från Optimumkliniken.
Klädsel
Kom i mjuka träningskläder och strumpor. Skor behövs inte.
Övriga frågor
Du är välkommen att vända dig till oss med eventuella övriga frågor.
Mail: info@optimum-metoden.se
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