KJØPSBETINGELSER
(Kursholder-firma)

Man må være over 18 år for å kjøpe kurs og maskin (herved kalt
kursavgiften ) innen ELISE PLASMA/JULIE CARBOXYTHERAPY.
Alle elever av (kursholder-firma) plikter til å oppgi ny adresse ved
flytting, samt oppdatere e-post adresse og telefonnummer ved eventuelle
endringer. Dette for å sikre at (kursholder-firma) når sine kunder med
informasjon om kurs, endringer, betalinger, etc.
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt
av selgeren. Vilkårene nedenfor gjelder så lenge ikke annet er skriftlig
avtalt med (kursholder-firma).
Betaling
Betaling av kursavgiften for ELISE PLASMA/JULIE
CARBOXYTHERAPY skal skje forskuddsvis.
Betalingsinformasjon blir sendt per e-post og betalingsfrist for
kurspakken er 7 dager fra bestillings-dato. Man er ikke garantert plass
på kurset før hele beløpet er innbetalt.
Bindende påmelding
Påmeldingen er bindende. Kursavgiften refunderes ikke. Kjøp av
kurspakke i ELISE PLASMA/JULIE CARBOXYTHERAPY kan
ikke overføres til annet selskap.
Ved sykdom eller skade har eleven rett til å bytte kurs gratis.
Sykmelding må leveres snarest etter sykmeldings-dato.

Force majeur
Er (kursholder-firma) forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av
arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan
råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, eller uforutsette
militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Beauty Of Medical AS
fritatt for alt ansvar.
Endringer
(kursholder-firma) tar forbehold om endringer i timeplanen.
(kursholder-firma) kan avlyse kurs med for få påmeldte elever.
(kursholder-firma) kan avlyse kurs ved sykdom hos kursleder.
Ved avlysninger av kurs fra (kursholder-firma) kan man velge å bli med
på et senere kurs eller få refundert kursavgiften.
Rettigheter til bruk av øvelser & bilder/ opptak
Eleven har ikke lov til å bruke øvelser de lærer hos (kursholder-firma)
til fremvisninger eller undervisning i egen regi uten samtykke fra Beauty
Of Medical AS.
Beauty Of Medical AS står fritt til å bruke bilder/opptak tatt fra kurs og
sammenkomster holdt av (kursholder-firma) og våre
samarbeidspartneres kurs i reklame- og pressemateriale og på nettside.

Tap av kursmateriale /eiendeler
(kursholder-firma) er ikke erstatningsansvarlig for penger, verdisaker
eller kursmateriale som skulle bli borte fra kurslokalene.

Annet / Policy

Etter endt kurs er det viktig at følgende krav følges for å
opprettholde sertifiseringen for ELISE PLASMA/JULIE
CARBOXYTHERAPY. Du får ikke tilby behandlinger innen ELISE
PLASMA/JULIE CARBOXYTHERAPY eller markedsføre
behandlinger/tjenester innen ELISE PLASMA/JULIE
CARBOXYTHERAPY med ordene salg eller tilbud. Ønskes det å
tilby tjenester til redusert pris så bruker vi ordet - kampanje Normal pris per 01/01-2018 ligger på www.beautymedical.no og vi
tillater maks 25% reduksjon. Dette er for å opprettholde god
konkurranse i markedet, verdi på behandlingene for dere samt sikre en
god og sunn konkurranse for alle i bransjen.
Brudd på vår policy vil medføre at din sertifisering/diplom blir fjernet
fra våre arkiv samt at Beauty Of Medical AS kan forbeholde seg retten
til å stoppe distribusjon/salg av utstyr for vedkommende som bryter
Beauty Of Medical AS sine retningslinjer.
Etter kurset vil du motta et diplom som viser at kurset er bestått. Alle
kursdager må være gjennomført for å få diplom.
(kursholder-firma) er ikke ansvarlig for tekniker kurset av
(kursholder-firma) og deres sluttkunder. Hver tekniker må selv ha egen
ansvarsforsikring og står selv ansvarlig for hver kunde som behandles,
samt korrekt bruk av maskinen.
Ved support-henvendelser rettes disse til email :
support@beautyofmedical.com
Vennligst returner ferdig signert til kurs@beautyofmedical.com
Jeg ønsker å melde meg på kurs og forplikter meg til å delta på ELISE PLASMA/JULIE
CARBOXYTHERAPY kurs og kjøp av ELISE PLASMA/JULIE CARBOXYTHERAPY
maskin.
Ønsket kursdato:

Navn//Sted/Dato
…………………………………………….

