Anmälningsvillkor för Morakniv Adventure
Nedanstående allmänna anmälningsvillkor gäller för din anmälan till Morakniv Adventure.
Morakniv förbehåller sig rätten att uppdatera dessa villkor om skäl för det föreligger.

Minderåriga deltagare
Minimiålder för deltagande är 18 år. Genom att godkänna dessa anmälningsvillkor bekräftar
du att du uppfyller dessa krav. Morakniv har rätten att neka minderåriga deltagande om skäl
föreligger.

Anmälningsbekräftelse
När du anmält dig via www.morakniv.se får du en bekräftelse på din anmälan till den epostadress du uppgivit. Fram till dess att eventet startar kommer du att få löpande
uppdateringar och information om eventet via mejl.

Avgift och betalning
Betalning av kursavgiften ska ske i enlighet med de villkor och instruktioner som är generella
för Morakniv webbshop på www.morakniv.se.
Betalning sker via PayPals betalningstjänst. Det innebär att betalningen görs med ett PayPalsaldo, ett kreditkort eller bankkonto. PayPal accepterar kreditkort av typen Visa, MasterCard
och American Express. Via Paypal kan du betala tryggt och enkelt utan att exponera ditt
kontokortsnummer.
Observera att du inte måste ha ett eget PayPal-konto för att genomföra betalningen. Om du
vill betala på klassiskt vis med kreditkort, klicka på ”Har du inget PayPal-konto?” när du
kommer till PayPals betalningssammanfattning. Fyll i dina person- och kreditkortsuppgifter
på nästa sida. Klicka på ”Granska och fortsätt”. Du gör nu en klassisk kreditkortsbetalning
genom PayPal utan att du behöver registrera ett eget PayPal-konto.
Läs mer om Paypal här (https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/home).

Inställt evenemang
Om vi tvingas ställa in Morakniv Adventure före evenemangets start har du alltid rätt att
återfå den avgift du har betalat.

Ångerrätt
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (Lag (2005:59) har du möjlighet att ångra din
kursanmälan inom 14 dagar från dag du genomför ditt köp (ångerfristen).
Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den anmälningsavgift vi har
mottagit från dig.
Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss innan ångerfristen löper ut. Du kan
lämna ett sådant meddelande genom att kontakta oss på event@morakniv.se.

Avbeställning efter ångerfristen
Anmälan är bindande. Efter att ångerfristen löpt ut är din ångerrätt förbrukad. Du har då inte
möjlighet att avboka kursen och få tillbaka anmälningsavgiften.

Personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till Morakniv AB hanteras med största respekt och i enlighet
med Personuppgiftslagen (PUL) och EU-Direktivet 95/46/EC. Genom att lämna dina
personuppgifter samtycker du till att vi använder insamlad information för att fullgöra våra
åtaganden mot dig och tillhandahålla den service du förväntar dig.

Reklamation
Vid missnöje kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se
eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, SE-101 23 Stockholm. Vi
kommer att följa ARN:s beslut.
Du kan läsa mera om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats.
Vid eventuell tvist tillämpas svensk lagstiftning och dessa eventuella tvister avgörs således i
svenska domstolar.

Ansvar
Deltagande i Morakniv Adventure sker på egen risk. Morakniv frånskriver sig allt ansvar för
eventuella förluster, skadestånd, skador (direkta eller indirekta), personskador, etc. som kan
drabba deltagaren. Morakniv rekommenderar deltagare att teckna lämplig
olycksfallsförsäkring och/eller hemförsäkring. Morakniv kan ej ställas till svars för skador
eller sjukdom som kan ha samband med eventet.
Morakniv ansvarar inte för hinder eller begränsning av eventet vilken beror på omständighet
utanför vår kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom
naturkatastrofer, extrema väderförhållanden eller myndighets beslut.
Morakniv ansvarar inte för personliga tillhörigheter eller ägodelar som deltagaren tar med sig
till Morakniv Adventure.
Morakniv ansvarar ej heller för förluster eller skador som vållats genom brott, olyckshändelse
eller annans persons agerande eller underlåtenhet att agera under eventet.

Kontaktuppgifter
För frågor angående Morakniv Adventure är du välkommen att kontakta oss:
E-post: event@morakniv.se
Telefon: +46 (0) 70-646 28 10 (måndag-fredag: kl 10-18).
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