
Bokningsvillkor Risk2 MC 
Bokning 
Du godkänner villkoren för kursen. Betalning ska vara gjord senast fem dagar före kurs8llfället 
på Plusgiro 66 38 33-2 eller Swish 123 43 96 487. Har du bokat Dig på en kurs mindre än fem 
dagar senare, gör du betalning snarast. 

Avbokning 
För: Risk2MC, Manövreringskurs MC samt Moped AM 
Avbokning skall göras via mail 8ll info@trafikutbildarna.nu och är endast gil;g e<er aO 
avbokningen bekräPats av oss via e-post.  

• Ingen avgiP utgår om avbokningen sker senast 10 (8o) arbetsdagar före kursdatum. 
• Vid senare avbokning än 10 (8o) arbetsdagar debiteras 100% av kursavgiPen. 
• Bokar du dig 8ll kurs senare än 10 (8o) arbetsdagar före kursstart finns ingen 

möjlighet aO avboka.  
 
Uteblir du från någon kurs, oavseA skäl, är du skyldig aA erlägga hela kursavgi<en. 
 
Vid sjukdom:  
Har du eO läkarintyg får du ha avgiPen innestående 8ll eO senare kurs8llfälle. I annat fall är 
kursavgiPen förverkad. 

GDPR 
Vi hanterar de uppgiPer du har registrerat enligt The General Data Protec8on Regula8on, 
GDPR. Genom aO registrera Dig hos oss har du givit diO samtycke 8ll aO vi använder och 
sammanställer dessa uppgiPer för det syPe du lämnat dem. 

Kursen 
Uppvärmning/nivåkontroll. I undervisningen ingår en kort uppvärmning där du får möjlighet 
aO bekanta dig med motorcykeln och skyddsutrustningen. Uppvärmningen syPar också 8ll aO 
läraren får en möjlighet aO bedöma aO du kan 8llgodogöra dig övningarna i riskutbildningen.  
 
För din egen och andras säkerhet måste du kunna hantera motorcykeln på eO säkert säO. Om 
läraren bedömer aO du inte har 8llräcklig körvana för aO fortsäOa undervisningen avslutas 
kursen här för din del och kursavgiPen är förverkad. Du är välkommen 8llbaka vid eO senare 
8llfälle ePer det aO du tränat upp din färdighet 8ll en 8llräckligt hög nivå. 
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Din riskutbildning registreras hos Transportstyrelsen om du uppfyller följande: 

• Du är närvarande hela kurs8den 
• Du deltar ak8vt i diskussioner och övningar 
• Du följer din lärares anvisningar 
• Du följer våra säkerhetsbestämmelser 
• Du kan hantera fordonet på räO säO 

 
Om du under den fortsaOa utbildningen ePer uppvärmningen inte lyckas uppnå de mål som 
anges behöver en ny 8d beställas och en ny avgiP inbetalas. 

Säkerhetsbestämmelser 
Du kan bli avvisad om säkerheten äventyras. Du får givetvis inte vara påverkad av alkohol 
eller andra droger. Nya MC-Utbildarna udör slumpmässiga utandningsprov. Vi har 
nolltolerans. Om du vägrar deOa test eller om testet visar utslag på alkohol, stoppas din 
vidare körning. Din inbetalda avgiP är då förverkad. 

• På transportsträckor är maxhas8gheten 30 km/h i det fall instruktör inte angivit 
annat. 

• Mobiltelefoner ska vara avstängda under hela utbildningen. Eventuellt undantag – 
kontakta utbildande lärare. 

• Har du någon sjukdom eller eO handikapp som kan påverka övningarna informerar du 
lärare innan kursstart. 

• Nya MC-Utbildarna 8llhandahåller motorcyklar under kursen. 
• Eventuellt nyOjande av egen motorcykel under kursen ska godkännas och kontrolleras 

av utbildande lärare före kursstart. 
• Rökning får endast ske på anvisad plats på raster. 

Ansvar 
All körning sker på egen risk. Du ansvarar själv för eventuell skada som kan uppkomma på dig 
själv och eventuell egen skyddsutrustning, oavseO hur skadan skeO, samt skador som orsakas 
av dig på anläggningen där utbildningen genomförs. Är du vållande 8ll skada på andra 
och/eller tredje person har du eget ansvar i uppkommen situa8on. Vid skada avsäger du dig 
räOen aO rikta anspråk gentemot Nya MC-Utbildarna i Skövde AB (org.nr. 556921-2391). 
 
Vik;gt om legi;ma;on 
Fotot på legi8ma8onen ska vara välliknande. 
 
Vi godtar följande legi8ma8oner: 

• SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller iden8tetskort 
• svenskt körkort 
• svenskt EU-pass 
• övriga EU-pass 
• pass udärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz 

 
Följande handlingar godtas inte som legi8ma8on: 
Utländsk legi8ma8onshandling utöver vad som anges ovan, svenskt provisoriskt pass, 
sjömanspass, främlingspass eller utländskt diplomatpass. 
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Priser 
De priser som gäller är de som anges på webbplatsen vid inköps8llfället. Samtliga priser 
anges i svenska kronor (SEK) och är styckpriser inklusive 25 % moms om inget annat anges. Vi 
reserverar oss mot uppenbart felak8ga priser. 
Vi förbehåller oss räOen aO ändra våra villkor utan varsel. Det är villkoren och priserna i 
svenska kronor vid inköps8llfället som gäller. Vi följer svensk lags8Pning gällande 
konsumentlags8Pning, distansavtalslagen samt OECD:s riktlinjer för internethandel. Kontakta 
oss gärna per e-post info@mc-utbildarna.nu om du har yOerligare frågor. 
 
Registreringsuppgi<er 
Det juridiska namnet för det bolag som ansvarar för webbplatsen och beställningar är:  
Nya MC-Utbildarna i Skövde AB med organisa8onsnummer 556921-2391. 
Företaget är godkänt för F-skaO. 
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