LUXURIOUS LASHES ANMÄLNINGSVILLKOR
1.

Allmänt
Villkoren i nedan punkter gäller mellan kund (nedan kallad elev) och Luxurious Lashes By Sweden AB (nedan kallade LL),
vid anmälan till kurser tillhandahållna av LL. Genom anmälan accepteras de gällande anmälningsvillkoren liksom LL:s
hantering av personuppgifter enligt Luxurious Lashes integritetspolicy;
https://www.luxuriouslashes.com/pub_docs/files/Luxurious-Lashes-integritetspolicy.pdf

2.

Anmälan
Kursanmälan görs endast via anmälningsformuläret på hemsidan, www.luxuriouslashes.com. LL bekräftar mottagen
kursanmälan och elevens kursplats via mail samma dag eller nästkommande vardag. Eleven ansvarar själv för att hen är
frisk och i sådan kondition att det inte föreligger risk för skada eller sjukdom pga. deltagande i utbildningen. Vid tveksamhet skall eleven själv rådgöra med valfri läkare innan anmälan.

3.

Kursavgift
Avgifter för LLs samtliga kurser finns angivna på hemsidan, www.luxuriouslashes.com. Angivna priser gäller med reservation för eventuella prisändringar. Angivna priser vid anmälningstillfället gäller.

4.

Kursdatum
LL reserverar sig för eventuell ombokning av kursdatum vid för få elever anmälda till det specifika kurstillfället, sjukdom
eller annan orsak. Ett nytt datum för kurs sätts i detta fall i samråd med inbokad elev.

5.

Betalningsalternativ
Faktura:
Elev kan betala hela kursavgiften mot faktura efter godkännande genom sedvanlig kreditprövning via LLs samarbetspartner Svea Ekonomi AB. Privatpersoner erbjuds 14 dagars kredittid på fakturan medan företag erbjuds 30 dagars kredittid.
Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift, f.n. 60 kr. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per
månad. Vid utebliven betalning
överlämnas fakturan till inkasso.
Delbetalning:
LL erbjuder elev möjlighet att delbetala kursavgiften efter godkännande genom kreditprövning via Svea Ekonomi AB.
Räntefri delbetalning i 3, 6, 12 eller 24 månader erbjuds. Delbetalning är endast möjlig för privatpersoner, inte företag.
Swish:
Blir elev inte godkänd vid en sedvanlig kreditprövning erbjuder LL Swishbetalning av hela kursavgiften. Denna inbetalning
skall vara LL tillhanda INNAN kurstillfället enligt bekräftelsemail av kursplats från LL. Dröjsmålsränta samt påminnelseavgift kommer att debiteras vid försenad inbetalning.

6.

Information om bokad kurs
Mottagen kursanmälan och elevs kursplats bekräftas av LL via mail till elev samma dag som anmälan inkommer, alternativt nästkommande vardag. Måndagen innan kommande helgs kursdag(ar) skickar LL ett informationsmail till eleven med
bl.a. adress till kurslokalen, tider mm.

7.

Bindande anmälan
Kursanmälan är bindande i samband med att LL bekräftar kursplatsen via mail.

8.

Avbokning och ombokning av kursplats
En elev kan omboka sin bekräftade kursplats till nytt datum i mån av plats. LL debiterar dock alltid fullt pris enligt gällande prislista, eller enligt överenskommet pris, med betalning utifrån det första bekräftade kursdatumet.
Vid ombokning har kursdeltagaren möjlighet att gå kursen inom 6 månader från det ursprungligen valda kurstillfället.
Det ligger i elevens intresse att boka in sig på ett nytt kurstillfälle, i mån av plats, inom den angivna tiden. En kursplats
kan eventuellt överlåtas till annan person efter samråd med LL. Avbokningar på grund av sjukdom accepteras efter att
gällande läkarintyg skickats till LL. Om en deltagare inte infinner sig till kursstart debiteras hela kursavgiften enligt mail-
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1.
9.

10.

11.

Ångerrätt
Enligt distans- och hemförsäljningslagen har elev 14 dagars ångerrätt från datum för bekräftad kursplats. För att nyttja
sin ångerrätt är eleven därmed skyldig att skriftligen meddela LL sin avbokning inom 14 dagar efter bekräftad kursplats.
Avbokning gäller från det datum LL mottager elevens avbokning. LL är skyldiga att betala tillbaka eventuell förbetald
kursavgift inom 30 dagar från avbokad plats. Eleven kan inte nyttja sin ångerrätt efter att tjänsten har påbörjats. Observera att eleven heller inte har rätt att avboka sin kursplats om anmälan och bekräftelse på den sker inom 14 dagar till
kursstart.
Genom kursanmälan via LLs hemsida, www.luxuriouslashes.com, har eleven tagit del av och godkänt de allmänna villkoren.
Konsumentverkets ångerblankett: https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf
Ej fullföljd utbildning
Om en elev väljer att inte, trots LLs påminnelser och uppmaningar, fullfölja och avsluta sin utbildning inom 6 månader
från kursstarten om inget annat framgått i en överenskommelse, har eleven möjlighet att fullfölja utbildningen och avlägga sina slutprov eller, till ett reducerat pris, gå om kursen inom ett år från ursprungligt kursdatum. Därefter debiteras fullt kurspris om eleven väljer att gå kursen igen. Ingen återbetalning sker, varken för utbildning eller kursmaterial,
oavsett om eleven väljer att fullfölja sin utbildning eller ej.
Uppdatering av Anmälningsvillkor
Dessa Anmälningsvillkor är uppdaterade 2018-05-09 och kan komma att ändras varpå en ny version publiceras på
www.luxuriouslashes.com.
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