
Anmälningsvillkor  
Anmälan till Medveten Yogas kurser och aktiviteter sker genom att anmäla sig via shopen 
på www.medvetenyoga.se, om inget annat anges.  
Du kan också köpa e-material/ljudfiler/videofiler att ladda ner eller lyssna/titta på via 
shopen. 
 
Kursanmälan/nedladdning är personlig och kan inte lämnas över till någon annan.  

KURSER OCH AKTIVITETER  

Kursanmälan, ångerrätt och avanmälan  
Anmälan till våra kurser är bindande (om inget annat står för den specifika aktiviteten). Det 
betyder att när du anmäler dig så reserverar vi den platsen för dig. Enligt distans- och 
hemförsäljningslagen (2005:59) har du rätt att ångra din anmälan genom att göra en skriftlig 
avanmälan inom 14 dagar efter det att du fått din kursanmälan bekräftad via e-post (sker 
automatiskt vid bokning). Vi har utsträckt din ångerrätt till att gälla fram till 1 dag före 
kursstart.  
 
Så snart som kursen eller aktiviteten startat och du har deltagit vid en sammankomst har du 
accepterat att avstå från ångerrätten. Vad som gäller vid sjukdom och i det fall att du inte är nöjd 
efter första kurstillfället står längre ner i texten.  
 
Om du vill avanmäla din plats i tid så vänligen använd kontaktuppgifterna som du hittar 
här: http://medvetenyoga.se/kontakt/.  

Vid sjukdom eller skada  
Om du blir sjuk eller får en skada som innebär att din läkare avråder dig från att börja eller 
fortsätta en kurs så kan vi bryta det bindande avtalet mot att du så snart som möjligt uppvisar 
ditt läkarintyg. Du betalar då endast för den tid som du utnyttjat och en administrativ avgift på 
100 kr. Observera att avdrag/återbetalning endast kan göras för tid som återstår efter det datum 
som står på läkarintyget, ej för tid som redan gått.  

Om du inte är nöjd  
Om du köpt ett kort eller en kurs och direkt efter första kurstillfället kommer fram till att 
undervisningen inte motsvarar dina behov eller förväntningar så betalar du endast för den 
gången (ordinarie pris) och en administrativ avgift på 100 kr. Resten återbetalas till dig.  
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Betala kursavgiften  
Kursavgiften betalas antingen in direkt vid köpet i shopen via ex. Stripe eller Swish (123 653 84 
41). Medveten Yoga har bankgironummer 843-5190 (mottagare: Medveten Yoga). Vi accepterar 
även betalning via Min Friskvård/ePassi eller ActiWay (mottagare Medveten Yoga Väst). I de 
fallen behöver du verifiera din identitet genom att visa giltig legitimation.  
Om kursinbetalning ska göras på annat sätt så definieras det i kursinformationen, eller sker 
enligt överenskommelse.  
 
Om kursavgiften inte betalas senast den dag som kursen/aktiviteten startar och vi inte har 
någon annan överenskommelse, t ex om uppdelad betalning, så kan vi skicka en faktura.  
 
Har du frågor kring kursavgifter och betalning så skriv till oss. Använd kontaktuppgifterna som 
du hittar på http://medvetenyoga.se/kontakt/.  

Pengarna tillbaka om en kurs ställs in  
Inbetald avgift återbetalas om en kurs eller aktivitet ställs in. Om ett enstaka kurstillfälle måste 
ställas in på grund av lärares sjukdom erbjuds du att gå ett annat tillfälle eller att få motsvarande 
belopp i rabatt på en annan kursavgift. 

E-MATERIAL INKLUSIVE LJUD/VIDEOMATERIAL  

Vid problem med åtkomst 
Om du har problem att komma åt det material du köpt, vänligen använd kontaktuppgifterna som 
du hittar här: http://medvetenyoga.se/kontakt/.  
 
Om lagringsplatsen där materialet är lagrat skulle upphöra att vara tillgängligt (ex YouTube, 
Google Drive, etc) innan du betalat för varan så får du pengarna tillbaka.  
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