KØBSBETINGELSER
Produkter og tjenester udbydes af Pia Markersen, Borupvang 3, 2750 Ballerup, CVR-nr.
33182945.
BETALING OG LEVERING
Du kan ved online-køb betale med VisaDankort, VISA og Mastercard. Du modtager straks efter
købet en faktura på email til den opgivne email-adresse.
Vi gemmer aldrig dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.
Digitale produkter leveres straks efter køb via email eller med adgangskode til et lukket forum.
Link til det digitale produkt fremsendes til den email, som køber har indtastet i ordre-feltet.
Ved andre køb (typisk efter aftale pr. telefon eller mail) kan du betale med kontooverførsel via
en EAN- eller almindelig faktura.
BOOKING AF SESSIONER
Sker direkte i min online-kalender eller i slutningen af en session. Du modtager en kvittering
med link til evt. aflysning.
AFLYSNING OG FLYTNING AF SESSIONER
Skal ske i så god tid som muligt og senest 48 timer før samtalen. Afbud senere end 48 timer før
koster en halv session. Ved "No show" mister du hele sessionen.
Du kan aflyse og genbooke sessioner direkte i min online-kalender indtil 48 timer før
sessionen.
FORTRYDELSESRET
Ved køb af digitale produkter bortfalder fortrydelsesretten, så snart download af produktet er
begyndt. Ved køb af produktet erklærer du dig som kunde indforstået med dette.
BEHOVSGARANTI
Ved køb af et klippekort/coachingforløb er du dækket af min behovgaranti. Dit betyder, at du
har mulighed for at stoppe et forløb og konvertere de afholdte sessioner til enkeltsessioner.
Restbeløbet får du udbetalt. Eventuelle online-produkter/bonusser modregnes til listepris.
RETTIGHEDER
Alle rettigheder til workshops, kurser, events og digitale produkter tilhører Pia Markersen.
Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt, som angivet under det pågældende
produkt.
Ethvert produkt er personligt og du må derfor ikke sælge, udlåne, give det købte væk eller på
anden måde distribuere produktet uden forudgående skriftlig aftale med Pia Markersen.
PRISER & GEBYRER
Der er ingen betalingsgebyrer.
Pia Markersen, d. 19. december 2018

