
 
 
 
 

 
Köpvillkor – Tennisskola 2018 
 
Utformning 
Tennisträning en timme om dagen måndag till fredag i respektive vecka. 
Man tränar vid samma tidpunkt varje dag. 
För varje två (2) regndagar under en vecka kompenseras träningen med en dag vid senare 
möjligt tillfälle.  
 
Meddelande av grupper och tider 
Cirka 1 vecka efter sista anmälningsdatum. Kan bli något förskjutet för de senare veckorna. 
 
Kursavgift och betalning 
Barn 5-10 år: 475kr/v 
Barn/ungdom 11-18 år: 475kr/v 
Vuxen: 550kr/v 
Enskild träning(mellannivå): 375kr/t inkl banhyra 
Privatträning(hög nivå): 450kr/t inkl banhyra 
 
Betalas innan eller under pågående vecka. 
Betalning: Kontant eller via swish. 
 
Utrustning 
Tennisrack, träningskläder, tennisskor eller träningsskor utan grov sula samt vattenflaska. 
 
Ångerrätt 
I enlighet med ”Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59)” har du rätt att 
avboka din anmälan genom att: 
• Meddela inom 14 dagar efter bekräftad plats. 
• Avbokning sker skriftligt via mail eller sms. 
• Om man bokar tennisskola inom 14 dagar innan kursstart gäller ej ”fri Ångerrätt”. 
• Följer du punkterna ovan behöver du inte betala en avgift. 
 
Återtagande av anmälan 
Om deltagare återtar sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan dag för start av kurs 
tar vi ut en administrationsavgift: 
• Vid återtagande senare än 14 dagar och tidigare än 7 dagar före kursstart tas en avgift ut på 
50kr/person. 
• Vid återtagande senare än 7 dagar före kursstart, men innan dag för start, tas en avgift på 
250kr/person. 
• Vid återtagande samma dag som kursstart, eller senare, debiteras hela kursavgiften. 
 
Avhopp under pågående kurs 
Om du avbryter en kurs på grund av orsaker du inte kunnat förutse, som sjukdom eller skada, 
återbetalas den del av kursavgiften som du inte förbrukar om läkarintyg uppvisas. 
Annan frånvaro räknas som ett förbrukat tillfälle. 
 
Under 18 år 
Som deltagare under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans 
personuppgifter för att göra en bokning. 

http://gotatennis.se/
http://domsten.nu/dik/dik-logo_1/

