
 

 

 

Allmänna kursvillkor 
Gäller från 2019-07-01 

 

• Inga förkunskaper i löneprogrammet krävs vid våra grundkurser, men självklart 
bör man vara orienterad i allmän lönehantering och ha allmänna grundkunskaper 
i t.ex. Windows eller MacOS. Vid våra fördjupningskurser är det bra att ha kört 
löneprogrammet ett tag. 

• Kurserna inkluderar fika, lunch och kursdokumentation. 

• Kursen slutfaktureras 20 till 30 dagar före kursstart och ska vara betald innan 
kursstart. 

• Vid en avbokning eller ombokning som meddelas DataVara AB senast fyra veckor 
före kursstart återfås hela kursavgiften.  

Vid en avbokning eller ombokning som meddelas DataVara AB senast två veckor 
före kursstart återfås kursavgiften med avdrag för en anmälningsavgift på 20 %.  

Vid avbokning senare än två veckor före kursstart uttages full kursavgift, då erhål-
ler man rätt till kursplats vid ett annat tillfälle med 50 % rabatt på ordinarie kurs-
pris. 

• En kursplats kan fritt överlåtas till en kollega. 

• Avbokningsskydd ingår i kurspriset och gäller vid akut sjukdom eller olycksfall för 
sig själv eller inom familjen (make/maka/sambo eller barn). Om du behöver 
avboka av dessa skäl återbetalas hela kursavgiften.  

Avbokning ska göras innan kursstart så snart som möjligt efter det att anledning-
en till avbokningen uppkommit. Detta görs omgående via telefon eller skriftligen. 
Avbokning ska styrkas med läkarintyg som skall vara DataVara AB tillhanda senast 
två veckor efter avbokningen. Läkarintyget skall visa att läkare avråder från att 
genomföra utbildningen. 

• Om kursen inte samlar tillräckligt antal deltagare förbehåller DataVara sig rätten 
att inställa densamma, dock ej senare än två veckor före kursstart. Vid avbokning 
av oss på DataVara AB återbetalas givetvis hela kursavgiften. 

• Vid rörelsehinder, allergi, önskemål om vegetarisk kost eller liknande. Ta kontakt 
med oss på DataVara AB, så kan vi förbereda och tillsammans finna en lösning. 

• Du vet väl att flera av våra kurser ger aktualitetstimmar för SRF certifiering! 

 


