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Standard salgsbetingelser for varekjøp er utarbeidet, og har som formål å sikre at handel skjer i
overensstemmelse med gjeldende forbrukerlovgivning.
Daglig leder
Daglig leder, kurskoordinator
Forbrukerkjøpsloven (Lov om forbrukerkjøp) og Markedsføringsloven (Lov om kontroll med markedsføring
og avtalevilkår)

Tekst
Generelt
Parter
Påmelding
Avbestilling
Kursavgift
Betaling
Kursbevis
Innkvartering
Kansellering av kurs
Avbrytelse/Utvinsing

Utf. av

Ref

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra PNI
Opplæringssenter AS.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med bekreftet gjennom en ordrebekreftelse,
det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Parter

Selger er PNI Opplæringssenter as, Org. Nr. 980 364 402 mva
Forretningsadresse; Røynebergsletta 30, Forus Vest, Stavanger
På vegne av PNI Opplæringssenter AS, utfakturerer
GIS Eiendom AS Org. Nr. 926 205 476 mva faktura, PB 44, 4064 Stavanger

1.03

1.04
1.05

1.06

1.07

Påmelding

Påmelding kan skje skriftlig eller muntlig. Bekreftelse på opptak til kurset, samt
opplysninger om fremmøte osv., sendes oppdragsgiver innen en uke etter at
påmelding er mottatt.
Påmelding er bindende.

Avbestilling

Dersom avbestilling blir mottatt mindre enn 7 dager før kursets begynnelse, blir
full kursavgift belastet.

Kursavgift

Kursavgiften blir fastsatt enten:
a) som fast sum pr. deltaker eller
b) som en fast sum for kurset

Betaling

Kursavgiften forfaller til betaling 14 dager regnet fra fakturadato.
Overskrides denne fristen, beregnes 12 % rente pr. år. Dersom intet annet er
avtalt, belastes kr. 50 i gebyr pr. faktura.
Betaling skjer til GIS Eiendom AS, Org. Nr. 926 205 476

Kursbevis

Utstedes ved bestått kurs og utleveres kursdeltakerne, eventuelt sendes
oppdragsgiver.
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Kansellering av kurs
a) PNI opplæringssenter as forbeholder seg retten til å avlyse kurs dersom
det inntreffer omstendigheter som vanskeliggjør gjennomføring av kurset;
f.eks. på grunn av for lavt antall deltakere, sykdom, skader eller svikt på
utstyr som forutsettes benyttet på kurset.
b) PNI opplæringssenter aser tilsvarende berettiget til å avbryte
gjennomføringen av kurs dersom det under kursets gjennomføring
inntreffer hindringer som er omhandlet i pkt. a over og/eller det inntreffer
skadetilfeller av en art som vanskeliggjør gjennomføringen av kurset som
forutsatt.
Dersom det inntreffer en kanselleringssituasjon som omhandlet i
pkt. b ovenfor, skal PNI opplæringssenter, uten ugrunnet opphold varsle
kunden.
Kunden skal ikke belastes med kursavgift for påmeldt personell på
påfølgende kurs, som kompensasjon for det kurset som ikke ble fullført.

1.10

Avbrytelse/Utvisning
PNI opplæringssenter forbeholder seg retten til å avbryte kurs, for en elev
dersom elevens oppførsel etter PNI opplæringssenter mening hindrer
gjennomføringen av undervisningen eller forstyrrer medelever eller instruktør
på en slik måte at det vanskeliggjør gjennomføringen av undervisningen. Ingen
del av kursavgiften blir refundert ved utvisning; dette gjelder også for andre
kurs hvor den aktuelle elev er påmeldt til kurs.

Utskriftsdato: 21.11.11

