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Allmänna villkor för anmälan och 
deltagande i Hållbarhetsakademins 
utbildningar  
 

Inledning 
Dessa Allmänna villkor omfattar regler för kund och deltagare (härefter kund 
respektive deltagare) vid anmälan till och köp av Hållbarhetsakademin AKL ABs 
(härefter Hållbarhetsakademin) onlineutbildningar respektive fysiskt deltagande i 
Hållbarhetsakademins utbildningar och seminarier.  

Hållbarhetsakademin förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Allmänna 
villkor. Ändringar meddelas på www.hallbarhetsakademin.com trettio dagar innan de 
träder i kraft. Kunden är ansvarig för att ta del av, vara införstådd i och acceptera de 
Allmänna villkoren, vilket är ett krav för att få delta i Hållbarhetsakademins 
utbildningar, online eller fysiskt. 

1. Anmälan 
Anmälan kan göras direkt på vår webbplats, via e-post: 
info@hallbarhetsakademin.com eller genom att kontakta företaget per telefon via de 
kontaktuppgifter som finns på webbplatsen. Anmälan är bindande.  
 
2. Bekräftelse 
Bekräftelse av anmälan får kunden direkt via hemsidan när de anmäler sig till 
olineutbildningar, eller om utbildning beställts vid andra kontaktvägar, via e-post.  

3. Betalningsvillkor 
Onlineutbildningar betalas direkt vid anmälan via betaltjänst på hemsidan, om inte 
skriftlig överenskommelse gjorts om annan betalväg. Utbildningar ska i normalfallet 
vara betalda innan utbildningen genomförs och vid överenskommelse om fakturering 
ska fakturan betalas av kunden inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter 
förfallodatum har Hållbarhetsakademin rätt att debitera kunden en dröjsmålsränta om 
8% årligen samt en lagstadgad påminnelseavgift om 60 SEK.  
 
4. Avbokningsregler 
Vid avbokning tidigare än 4 veckor före kursstart återbetalas utbildningsavgiften till 
kunden. Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras kunden med 50 % av hela 
utbildningsavgiften för utbildningen, oavsett om den skulle ske fysiskt eller online. Vid 
avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras kunden hela 
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utbildningsavgiften, oavsett om utbildningen skulle ske fysiskt eller online. Anmälan 
inom 2 veckor från kursstart är bindande.  

Vid onlineutbildning kan avbokning inte ske efter att kunden har loggat in på den 
digitala utbildningen och kunden debiteras därför hela utbildningsavgiften oavsett om 
den digitala utbildningen fullföljs eller inte.  

Vid eventuella förhinder kan du överlåta din plats till en kollega inom samma 
organisation. Kontakta Hållbarhetsakademin per e-post vid överlåtning av plats. All 
avbokning skall ske skriftligt till e-mail: info@hallbarhetsakademin.com och bekräftas 
av Hållbarhetsakademin.  

Hållbarhetsakademin ansvarar inte för kundens kostnader som uppkommit på grund 
av faktorer som väderleksförhållanden, myndighetsåtgärder, brister hos leverantörer, 
strjek, ovanliga driftstörningar hos exempelvis internetleverantör, webbhotell eller 
annan leverantör eller omständighet som ligger utanför Hållbarhetsakademins 
kontroll och som Hållbarhetsakademin inte kan påverka.  

Hållbarhetsakademin följer branschpraxis och av SAUF:s (Sveriges Auktoriserade 
Utbildnings Företag) rekommenderade avbokningsregler. 

5. Inställda utbildningar 
Under speciella omständigheter, som exempelvis sjukdom, kan Hållbarhetsakademin 
tvingas att ställa in enstaka utbildningar. Avbokning av annat än akuta skäl sker från 
Hållbarhetsakademins sida senast fjorton dagar före utbildningsstart. Vid av 
Hållbarhetsakademin inställda utbildningar, erbjuds i första hand utbildning vid annat 
tillfälle. 
 
6. Mängdrabatter 
Är ni tre eller fler personer från samma organisation som vill gå samma 
onlineutbildning eller annan öppen utbildning vid ett och samma tillfälle, kontakta 
Hållbarhetsakademin per mail info@hallbarhetsakademin.com för eventuell 
mängdrabatt.  
 
7. Priser 
Avgiften för att delta i utbildningen inkluderar allt som anges vid utbildningsanmälan. 
Kunden har fri tillgång till köpta onlineutbildningar under ett år från betalning av 
utbildningen eller utbildningsstart, beroende på vad som infaller senast i tid. Alla 
priser är exklusive moms. Hållbarhetsakademin reserverar sig för eventuella 
prisändringar. Prisändringar annonseras i anslutning till utbildningen på 
www.hallbarhetsakademin.com. 
 
8. Tider 

mailto:info@hallbarhetsakademin.com
http://www.hallbarhetsakademin.com/
mailto:info@hallbarhetsakademin.com


 

 

2021-02-01 

  
 

 
Hållbarhetsakademin AKL AB  
E-post: info@hallbarhetsakademin.com 
Hemsida: www.hallbarhetsakademin.com 

Start och sluttid för utbildningarna hittar du på respektive utbildningssida där 
utbildningen beskrivs samt på anmälningsbekräftelsen. 
 
9. Utvärdering 
Alla deltagare ges möjlighet att efter genomgången utbildning fylla i en enkät om hur 
man upplevt allt från informationen inför utbildningen, utbildningarnas genomförande 
(inklusive utbildningsmaterialet), de praktiska arrangemangen och vilket 
helhetsintryck utbildningen givit. 

Hållbarhetsakademin sammanställer dessa enkäter, drar slutsatser av dem och ser 
till att genomföra åtgärder. Enkäterna är en viktig del av Hållbarhetsakademins 
systematiska kvalitetsarbete och en del i att säkerställa utbildningarnas relevans.  
 
10. Förtäring 
På öppna utbildningar som pågår en eller flera dagar ingår den förtäring som anges 
vid anmälan. När förtäring ingår ska kunden anmäla eventuellt behov av specialkost 
senast en vecka innan utbildningen. En sådan anmälan förutsätter att deltagaren 
samtycker till Hållbarhetsakademins integritetspolicy. Information om specialkost 
raderas direkt efter genomförd utbildning. Skulle deltagaren gå ytterligare en 
utbildning och vilja ha specialkost behöver deltagaren anmäla det även denna gång.   

11. Plats 
Utbildningar genomförs online, på www.hallbarhetsakademin.com där kursdeltagaren 
registrerar sig och på så sätt skapar ett konto där utbildningen genomförs, eller 
fysiskt i för utbildningen överenskomna lokaler hos kunden, eller på annan plats. Vid 
fysiska utbildningar anges alltid plats i bekräftelsen av anmälan/beställning.  

Vid onlineutbildningar ansvarar deltagaren själv för att den av Hålllbarhetsakademin 
använda lösningen fungerar med deltagarens företags IT-säkerhetspolicy. Stäm av 
med din egen IT-avdelning innan du anmäler dig.  
 
12. Upphovsrätt m.m. 
Äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till Hållbarhetsakademins 
utbildningar tillkommer Hållbarhetsakademin. Innehåll i utbildningsmaterial är endast 
ämnat för betalande kund och deltagare och får inte kopieras eller distribueras till 
någon annan person utan föregående skriftligt medgivande från 
Hållbarhetsakademin. Digital utbildning får inte göras tillgänglig eller visas för tredje 
part som inte har erlagt avgift. 
 
13. Friskrivning 
Innehållet i utbildningarna och det material som lämnas vid utbildningarna är tänkt 
som allmän information och ett stöd i kunden/deltagarens arbete och är inte avsedd 
att vara uttömmande eller tillräcklig som grund för kunden och deltagarna att fatta 
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beslut i konkreta frågor etc. utan är endast ämnad att användas i informationssyfte 
och utgör inte rådgivning. Hållbarhetsakademin garanterar inte att det arbete kunden 
gör utifrån utbildningarna håller för certifiering, granskning utifrån lagstiftningen eller 
granskning av annan tredje part.  

Innehållet i utbildningarna och i materialet är baserat på Hållbarhetsakademins 
tolkningar vid tiden då materialet upprättades. Innehållet i utbildningarna och 
materialet kan ändras över tiden varför Hållbarhetsakdemin inte kan garantera att 
den information som presenteras vid utbildningen eller i materialet är fullständig, 
korrekt eller vid varje tid uppdaterad. Hållbarhetsakdemin friskriver sig från allt ansvar 
för direkt och indirekt skada som en kund och/eller deltagare och/eller kan lida på 
grund av informationen eller innehåll från utbildningarna eller hur det material som 
lämnas tillämpas. För det fall Hållbarhetsakdemin ändå i något avseende skulle 
kunna hållas ansvarigt i något avseende, ska ansvaret aldrig omfatta indirekta 
skador, som t.ex. utebliven vinst, eller andra följdskador. 
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