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Villkor för Swevets kurser 
 
Kursbokningen är bindande för deltagarens företag så snart vi accepterat bokningen och 
skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. 

 

Fakturering och betalningsvillkor 

Fakturering sker med 14 dagars betalningsvillkor två veckor innan kurs, eller, om anmälan görs 
senare, efter anmälan. Vid anmälan till kurs skall faktureringsuppgifter (Företagsnamn, 
organisationsnummer, fakturaadress) uppges. Om detta saknas kommer anmälan inte att behandlas 
och deltagaren kan inte delta på kursen. Alla priser är exklusive moms.  

På en del kurser finns möjlighet att betala med kort, då framgår detta i kursinformationen. Om du vill 
betala kursen som privatperson, kontakta oss i samband med anmälan. 
 
Om- & avbokning 

Anmälda deltagare kan när som helst fram till kursstart överlåta sin plats till annan anställd på 
samma klinik/arbetsplats. 

Anmälda till en fysisk kurs kan ändra sin anmälan till onlineversionen av samma kurs, förutsatt att 
kursen också erbjuds online. Detta kan göras fram till fyra veckor innan kursstart och uppfyller 
ändringen alla villkor justeras kursavgiften till motsvarande för onlineverisionen för respektive kurs. 
Sker ändringen senare än fyra veckor innan kursstart debiteras deltagaren en kursavgift för fysisk 
kurs. 

Specifikt för on-demand kurser och webinar är att avbokning och återbetalning ej gäller där 
deltagaren har erhållit mail med inloggning till kursportalen eller zoom-länk till webinar. Se specifik 
information under respektive kurs och webinar. 

Avbokning skall ske skriftligt via epost till utbildningsansvarig på utbildning@swevet.se. Vid 
avbokning ska deltagarens namn, för vem avbokningen avser, uppges. 

Kostnader vid avbokning debiteras enligt följande: 

 Kostnadsfri avbokning gäller fram till fyra veckor innan kursstart, eller till sista 
anmälningsdag. 

 Vid avbokning senare än fyra veckor innan kurstillfället, eller efter sista anmälningsdag, 
debiteras 50% av kursavgiften.* 

 Avbokning senare än två veckor innan kurstillfället debiteras 100% av kursavgiften.* 
 Om sista anmälningsdag är senare än fyra veckor innan kursen, och avbokning sker efter sista 

anmälningsdag men före två veckor innan kursen, debiteras 50%.* 
 Om sista anmälningsdag är senare än två veckor innan kursen, och avbokning sker efter sista 

anmälningsdag, debiteras 100% av kursavgiften. * 

*Vid uppvisande av läkarintyg gäller fri avbokning fram till dagen innan kursstart. Avanmälan på 
kursdagen debiteras 100%. 
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Kursmaterial & intyg 

Kursmaterial ingår om inget annat står angivet under respektive kurs. För online, on-demand & 
webinar delas föreläsningsmaterialet ut via kursportal eller mail i .pdf-format (eller ska det stå 
elektroniskt?). Efter genomgången kurs utfärdas intyg om deltagande. Önskas intyg för deltagande 
på webinar skall utbildningsansvarig informeras senast 24h innan webinaret för att närvaro skall 
registreras. 
 
Specifika villkor gällande online, on-demand och webinar 

Onlinekurser och on-demand kurser är tillgängliga via vår kursportal. Livesändningar, 
onlineföreläsningar och webinar sänds via zoom-möten, dessa länkar får deltagaren tillgång till via 
länkar i kursportalen eller mail. Deltagaren ansvarar själv för att delta med dator med tillräcklig 
prestanda och virusskydd. Deltagaren ansvarar själv för internetuppkoppling och att den har 
tillräcklig kapacitet för deltagande på onlinekurser, on-demand kurser, livesändningar och webinar. 
Komplikationer till följd av avbrott, störningar eller otillgänglighet för deltagarens 
internetuppkoppling är ej Swevets ansvar. 

Ingen återbetalning vid köpt on-demand kurs när deltagaren har erhållit mail med inloggning till 
kursportalen. 

Tillgången till utbildnings- och föreläsningsmaterial är exklusiv och gäller enbart för en deltagare på 
onlinekurser, on-demand kurser och webinar. Dessa får ej spelas in, kopieras eller delas vidare. 
Specifika villkor gäller enligt överenskommelse för skolor eller större grupper där material köps i 
syftet att användas som undervisningsmaterial. För att få mer info om detta kontakta 
utbildningsansvarig. 
 
Specifika villkor gällande fysiska kurser 

Kursmaterial, intyg, lunch, fika och kursmiddag ingår om inget annat är angivet. 

Kostnad för logi och frukost ingår inte i kursavgiften utan bokas betalas direkt till hotellet. Deltagaren 
ansvarar själv för bokning samt eventuell avbokning av logi och frukost i samband med kurs. 

Tillgången till föreläsningsmaterial är exklusiv och gäller enbart för en deltagare på fysiska kurser. 
Dessa får ej spelas in, kopieras eller delas vidare. Specifika villkor gäller enligt överenskommelse för 
skolor eller större grupper där material köps i syftet att användas som undervisningsmaterial. För att 
få mer info om detta kontakta utbildningsansvarig. 
 
Efteranmälan och övriga frågor 

Vi välkomnar efteranmälningar i mån av plats. Specifik information finns angiven vid respektive kurs. 
Vid frågor angående efteranmälningar och annat relaterat till kurser kontakta utbildningsansvarig på 
utbildning@swevet.se eller 070 202 18 22. 


