
 
 

 

Villkor 
 

 

PERSONLIG INTEGRITET - villkor 

 

När du godkänner våra villkor godkänner du även att vi processar din 

personliga data för syftet som anmälningsformuläret anger. Detta betyder 

att Infinigate kan lägga upp dina kontaktuppgifter i vårt CRM och i de fall en 

leverantör är involverad; dela dina uppgifter med leverantören. 

Som vanligt kan du när som helst be om att få slippa information från 

Infinigate genom att kontakta oss eller avanmäla dig från utskick. För mer 

information se Infinigates privacy statement  

 

EVENT ELLER SEMINARIER - villkor 

Våra event och seminarier är i allmänhet kostnadsfria för deltagarna (om 

inget annat anges då du anmäler dig). Dock vill vi gärna veta om du mot 

förmodan får förhinder så att vi kan avbeställa din plats och/eller ge plats till 

annan deltagare. Vid s.k. "no show" kan en avbokningsavgift bli aktuell. 

Avboka din plats från webben eller genom att 

maila: marketing@infinigate.se 

 

KURSANMÄLAN - villkor 

Anmälan är bindande och vi vill ha din anmälan senast två veckor före 

kursstart. Glöm inte att meddela om du till exempel är vegetarian eller 

allergiker. Vi bekräftar din anmälan omgående via e-post. 

https://www.infinigate.se/Privacy-Statement/
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Kursavgift 

Avgiften för varje schemalagd kurs är angiven på kursschemat och på 

kursbeskrivningen. I priset ingår för- och eftermiddagskaffe, lunch och 

kursdokumentation. Lagstadgad moms tillkommer. Vid samtidig anmälan till 

minst tre kursplatser som bokas direkt hos Infinigate lämnas 10 procent 

rabatt (kan ej kombineras med andra rabatter).  

Avbokning 

Alla avbokningar måste göras skriftligt till Infinigate Sverige AB.  

50 procent av kursavgiften debiteras om avbokningen görs 10-15 

arbetsdagar före kursstart  

100 procent av kursavgiften debiteras om avbokningen görs mindre än 10 

arbetsdagar före kursstart. Kursplatsen kan överlåtas. 

Förbehåll 

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar samt möjligheten att ändra 

kursdatum eller ställa in kurser på grund av för få deltagare. Inbetald 

kursavgift kommer då att återbetalas.  

Hotellbokning 

Tips om hotellbokning hittar du här 

För fler tips ring +46 18 65 55 85 eller kurs@infinigate.se 
 

https://www.infinigate.se/Om-Infinigate/Hitta-hit-hotell/
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