Köpvillkor
När du genomför ett köp i Yoga och Inre Balans nätbutik är du medveten om och accepterar
att det innebär att du åtar dig ett betalningsansvar. Samtliga priser i nätbutiken visas inklusive
moms.
Yogakorten, yogakurserna och yogaeventen gäller under den period som angetts och kan inte
frysas eller flyttas fram till någon annan period. Yoga och Inre Balans presentkort gäller ett år
från inköpsdatum och kan användas som betalning för både kurser, yogakort och workshop i
butiken.
Alla bokningar och köp görs via vår hemsida i bokningssystemet eller appen Gymsystem
(https://yogaochinrebalans.zoezi.se/). Vi har ett gällande avtal med Zoezi AB som äger
bokningssystemet. För att du ska kunna göra en bokning eller köp behöver du registrera dig i
systemet. Självklart kan du ta kontakt med oss på Yoga och Inre Balans för att få hjälp kring
din bokning i systemet.
Boknings- och betalningsvillkor
När du anmäler dig till kurs eller workshop kommer du att få göra din betalning direkt i vårt
bokningssystem Zoezi med betalkort eller Swish, alternativt med faktura. Betalningsvillkor
med faktura är 30 dagar från fakturadatum. Vid val av fakturabetalning tillkommer en avgift
om 15 kr.
En anmälan innebär att du är garanterad plats på klassen/kursen. Kvittot skriver du själv ut
när du är i inloggat läge på din personliga sida i Zoezi under ekonomi/historik.
Bokar du ett kort kan du efter bokningen av kortet boka klass i bokningssystemet. Bokar du
privatlektion är du välkommen att maila oss på info@yogaochinrebalans.se för att boka in tid
för privatlektionen.
Avbokningsregler
Vid bokad kurs eller workshop är din anmälan bindande. Du kan tyvärr inte avboka en kurs
och få pengarna tillbaka. Däremot går det fint att överlåta din plats till någon annan om du
inte har möjlighet att gå själv. Maila då in namn, e-post och mobilnummer på den du överlåter
till info@yogaochinrebalans.se.
Om du inte kan närvara vid enstaka kurstillfälle erbjuds du att ta igen dina gånger under
pågående termin. Boka av dig i systemet så kommer du automatiskt få tillgodo på ditt konto.
Då bokar du in dig i vårt vanliga schema på valfri klass. Avbokning ska göras senast en timme
före klassens starttid.
Ångerrätt
Har du bokat/beställt en kurs, workshop eller ett kort via vår hemsida har du 14 dagars
ångerrätt på ditt köp i enlighet med distansavtalslagen från det datum du gjorde din
beställning. Har kursen startat kan du tyvärr inte få återbetalning för de tillfällen som redan
inträffat. För att utnyttja din ångerrätt ber vi dig fylla i ångerblanketten som finns längst ner på
sidan BOKA och maila den till info@yogaochinrebalans.se.
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