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1.

Tillämplighet

Beställaren får fritt avboka kurserna fram till trettio (30) dagar
före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton
(14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta TL med 50
procent av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14)
dagar före kursstart ska beställaren ersätta TL med 100
procent av kursavgiften.

Dessa allmänna villkor gäller för kurser (”kurserna”) som vid
var tid tillhandahålls av TechLaw Sweden AB (”TL”). Avtal om
kurserna träffas med deltagarens företag (”beställaren”) efter
anmälan om deltagande från beställaren eller från person
anställd hos beställaren.
Kurserna kan vara antingen öppna, dvs. rikta sig till en
odefinierad krets av deltagare, eller företagsanpassade, dvs.
anpassade för eller riktade endast till deltagare vid visst
företag. TL uppdaterar fortlöpande kursutbudet och
förbehåller sig rätten att förändra innehållet i kurserna, se TLs
aktuella kursutbud på techlaw.se.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person hos
beställaren efter samråd med TL.
5.

Avbokning av kurserna ska alltid ske skriftligt till TL, se TLs
kontaktuppgifter på techlaw.se.
Vid avbokning fram till fjorton (14) dagar före kursstart ska
beställaren ersätta TL med 50 procent av kursavgiften. Vid
avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska
beställaren ersätta TL med 100 procent av kursavgiften.

Vid anmälan till kurserna anses beställaren ha accepterat
dessa allmänna villkor. Avvikelser från dessa allmänna villkor
ska vara skriftliga för att vara gällande.
TL förbehåller sig rätten att från tid till annan revidera dessa
allmänna villkor, varefter den nya versionen kommer att gälla
för kurser som påbörjas efter att reviderad version trätt i kraft.
Den reviderade versionen träder i kraft efter att den
publicerats på techlaw.se.
2.

I de fall TL har haft kostnader i samband med överenskomna
anpassningar av utbildningsupplägg, material m.m. är
beställaren skyldig att ersätta TL för dessa kostnader om de
har uppstått innan avbokningen skett. Kostnader erläggs mot
faktura med betalningstid om trettio (30) dagar.
6.

Anmälan

3.

Om kurserna ställs in, eller om tid och/eller plats ändras och
deltagare därför avbokar, ska TL återbetala alla eventuellt
inbetalda kursavgifter. Ingen ersättning utgår utöver detta
med anledning av avbokning eller ändring av kurserna.
7.

Fakturering sker efter anmälan med betalningstid om trettio
(30) dagar. Kursavgiften utgår enligt vid var tid gällande
prislista.

TL har rätt att utan föregående varning neka beställaren och
deltagaren från vidare deltagande i kurserna vid misstanke om
att denne använder kurserna i strid med kursavtal eller dessa
allmänna villkor.
8.

Avbokningsregler öppna kurser
Avbokning av kurserna ska alltid ske skriftligt till TL, se TLs
kontaktuppgifter på techlaw.se.
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Immateriella rättigheter
Samtliga rättigheter till kurserna och dess innehåll, inklusive
upphovsrätt och alla andra immateriella rättigheter, tillhör
TL. Uppgifter om upphovsrätt/copyright och andra
äganderättsmeddelanden i kurserna och därtill hörande
dokumentation ska bibehållas av beställaren och får inte
avlägsnas eller göras oläslig.

Vid betalningsdröjsmål har TL rätt att säga upp aktuellt
kursavtal och andra eventuella kursavtal mellan TL och
beställaren till omedelbart upphörande, varvid deltagaren
inte har rätt att delta i kurserna.
4.

Deltagande i kurserna
Deltagaren är skyldig att iaktta de föreskrifter, anvisningar och
begränsningar som kan anges i kurserna och därtill hörande
dokumentation, samt de övriga anvisningar som utfärdas av
TL eller tredje part med vilken TL träffat avtal.

Avgifter och fakturering

Fakturerat belopp ska vara inbetalt till TL på angivet sätt
senast den förfallodag som anges på fakturan. Efter
förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt den räntesats som
vid var tid följer av räntelagen (1975:635). TL får debitera
påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad
betalning.

Inställd eller ändring av kurs
TL förbehåller sig rätten att ställa in eller ändra tid och/eller
plats för kurserna, t.ex. vid föreläsares förhinder eller vid för
lågt deltagarantal.

Anmälan görs via anmälningsformulär för kurserna som nås
via kursbeskrivningen på techlaw.se eller genom kontakt med
TL på annat sätt. Vad som ingår i kursavgiften anges i
kursbeskrivningen.
Mottagen anmälan bekräftas av TL till den person som ska
delta i kurserna (”deltagaren”) inom cirka en (1) arbetsdag,
varvid anmälan blir bindande och TL och beställaren har
träffat ett avtal (”kursavtal”).

Avbokningsregler företagsanpassade kurser

9.

Sekretess
TL förbinder sig att skydda information som erhålls av
beställaren i samband med genomförandet av kurserna på
lämpligt sätt. Information får dock lämnas till de anställda
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inom TL som arbetar med kurserna. I den mån det krävs får
information lämnas till utomstående.

12.

Ingen av parterna är ansvarig gentemot den andra parten för
fullgörande av skyldigheter, enligt ingånget kursavtal eller
dessa allmänna villkor, som förhindras av omständigheter
utanför parts eller dennes leverantörers kontroll (”Force
Majeure”), innefattande men inte begränsat till krig och
mobilisering, naturkatastrofer, lockout eller annan
arbetskonflikt, brist på naturtillgångar, brand, skada på
utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser,
myndighetsingripanden, avbrott i den allmänna samfärdseln,
innefattande bland annat energiförsörjning, samt importoch exportförbud och andra förbud utanför parts kontroll.

Beställaren ska iaktta sekretess avseende kursernas innehåll
och företagsspecifik information om TL, exempelvis avseende
affärsprocesser, affärsmodeller, och strategier, som
beställaren får del av genom kurserna, och som inte är allmänt
känt.
TL har rätt att använda beställarens logotyp,
näringskännetecken
och
varumärke
i
marknadsföringssammanhang, såsom vid angivande av
referenskunder på webbplats och i andra kontexter, efter att
ha inhämtat beställarens skriftliga samtycke därtill.
10.

Det åligger part som önskar åberopa Force Majeure att utan
uppskov skriftligen underrätta den andra parten om
uppkomsten därav samt dess upphörande.

Fel och brister
TL ansvarar endast för fel eller brist i kurserna som innebär att
kursernas innehåll inte i väsentliga avseenden uppfyller
kursbeskrivningen, och att felet eller bristen är hänförligt till
TL samt inom TLs kontroll. TL ansvarar inte för fel eller brist
som är hänförliga till beställaren, deltagaren eller tredje man
för vilken TL inte ansvarar för.
Vid fel eller brist i kurserna, ska beställaren snarast möjligt
kontakta TL för åtgärd, se TLs kontaktuppgifter på techlaw.se.

11.

Om avtalets fullgörande och uppfyllande av dessa allmänna
villkor omöjliggörs vid utsatt kurstillfälle samt under de nittio
(90) efterföljande dagarna på grund av Force Majeure har
vardera part rätt att genom skriftligt meddelande till den
andra parten häva kursavtal.
13.

14.
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Reklamation, klagomål m.m.
Reklamation och andra anspråk ska framställas skriftligen och
utan oskäligt dröjsmål från det att beställaren upptäckt eller
bort upptäcka den omständighet som föranleder anspråket,
dock senast inom trettio (30) dagar från det att
omständigheten inträffade, varefter anspråket annars
förfaller.

TL har inget ansvar för produktionsbortfall, utebliven vinst,
förlorad inkomst, följdskador eller annan indirekt skada eller
förlust.
TLs sammanlagda ansvar gentemot beställaren är, utom i fall
av grov vårdslöshet eller uppsåt, begränsat till den ersättning
som beställaren erlagt eller avsåg erlägga till TL enligt
ingånget kursavtal. TL ansvarar inte gentemot någon annan
än beställaren, såsom t.ex. deltagare.

Personuppgifter
TL är personuppgiftsansvarig med avseende på beställarens
och/eller deltagarens personuppgifter. Uppgifterna kommer
att användas vid administration av kurserna, för fullgörande
av kurserna, i e-post, i redovisning, affärsutveckling,
klientanalyser och liknande. Personuppgifter kan även
användas för att kundanpassad nyhetsinformation och andra
erbjudanden kring de tjänster som TL erbjuder. För mer
detaljerad information om TLs behandling av personuppgifter,
se TLs integritetspolicy på techlaw.se.

Ansvar
Utöver vad som anges ovan under punkten 10 har TL inte
något ansvar för kursernas kvalitet eller innehåll. TL svarar
inte för begränsningar i överföringshastighet vid nyttjandet
av kurserna som är hänförliga till beställarens
datorutrustning,
programvara
och/eller
internetabonnemang, sak- eller faktafel i kurserna eller den
dokumentation som tillhandahålls inom ramen för kurserna,
eller för de skador som kan uppstå med anledning därav. Inte
heller ska TL ansvara för råd eller information som
beställaren har erhållit från av TL anställd konsult, föreläsare
eller tredje part i anslutning till kurserna.

Force majeure

Reklamation befriar inte beställaren från skyldighet att betala
för deltagande i kurserna.
15.

Tillämplig lag och tvist
Tvister med anledning av dessa allmänna villkor ska
hänskjutas till avgörande av svensk allmän domstol och med
tillämpning av svensk rätt.
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