
ALLMÄNNA VILLKOR VOCALLY 
 
1.Bokningsvillkor 

1.1. VOCALLY förbehåller sig rätten att avgöra när lektions- och kurstillfälle(n) kan 
ges. Detta gäller alla typer av lektioner och kurser som VOCALLY erbjuder. 
 
1.2. Vid en bokning via www.bokadirekt.se bestäms val av pedagog av VOCALLY. 
Vid specifika önskemål gällande pedagog, kontakta VOCALLY. 
 
1.3. Anmälan till kurser sker via www.bokadirekt.se (för de kurser som ligger ute på 
hemsidan) och vid övriga kurser/lektioner enligt muntlig/skriftlig överenskommelse 
med VOCALLYs pedagoger. 

1.4. Pedagogerna har rätten att avboka eller omboka lektioner vid oförutsedda 
händelser eller sjukdom som drabbat pedagogen. Kundens lektionstillfälle sparas 
och bokas om, alternativt sätts en likvärdig vikarie inom VOCALLYs verksamhet in. 
 
1.5. Sånglektion (enskild): anmälan sker antingen via www.bokadirekt.se eller 
muntligt/skriftligt med VOCALLYs pedagoger. Detta erbjudande gäller för en (1) 
person vid ett (1) tillfälle.  
 
1.6. Provlektioner: anmälan sker muntligt/skriftligt med VOCALLYs pedagoger.  
 
1.7. Paketlektioner: anmälan sker antingen via www.bokadirekt.se eller 
muntligt/skriftligt med VOCALLYs pedagoger. Varje paketpris innehåller följande 
ombokningsregler: 

● 1.7.1. Paket om 3 lektioner: ett (1) ombokningstillfälle ingår för kunden. 
● 1.7.2. Paket om 5 lektioner: ett (1) ombokningstillfälle ingår för kunden. 
● 1.7.3. Paket om 10 lektioner: två (2) ombokningstillfällen ingår för kunden. 

1.8. Vid önskan om ombokning eller avbokning sker detta via www.bokadirekt.se (för 
de kurser/lektioner som ligger ute på sidan) eller muntligt/skriftligt (för övriga 
lektioner/kurser) Detta ske senast 24h innan påbörjad lektion/kursstart. 
 
 
2. Ångerrätt 
 
2.1 En anmälan till lektion eller kurs hos VOCALLY via www.bokadirekt.se eller övrig 
överenskommelse muntligt/skriftligt med VOCALLY är bindande om den inte återtas 
enligt reglerna kring ångerrätt. Ångerrätt innebär att kunden har rätt att ångra 
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anmälan 14 dagar efter köp, upp till 24h innan utförd tjänst. Därefter utlöper 
ångerrätten.  
 
 
 
 
3. Kursavgift 
 
3.1 Kurser som bokas via www.bokadirekt.se debiteras enligt de priser som är 
angivna vid bokningen.  
 
3.2. Betalning för kurser via www.bokadirekt.se sker via tjänsten Klarna, där 
www.bokadirekt.se står för eventuella problem med betalningsprocessen. Samtliga 
bokningar ska vara erlagda enligt bokningssystemets och Klarnas regler kring 
betalning. Vid utebliven kursavgift tas bokning bort, alternativt att ärendet går vidare 
till inkasso, enligt Klarnas regler. 
 
3.4. Körlektioner: vid utebliven kursstart återbetalas kursavgift till kund. 
 
3.5. Övriga kurser och lektioner som bokas muntligt eller skriftlig med kunden 
debiteras enligt VOCALLYs prislista. 
 
3.6. Fakturering för kurser och lektioner som ligger utanför www.bokadirekt.se sker 
enligt följande regler; vid anmälan om kurs/lektion skickas en faktura enligt 
VOCALLYs prislista. Vid denna fakturering gäller 30 dagars betalningsvillkor. Vid 
utebliven betalning skickas en påminnelsefaktura med 8% dröjsmålsränta. Därefter 
går ärendet vidare till indrivning som sker enligt VOCALLYs samarbetspartners. 

4. Lektioner 
 
4.1. Den bestämda ramtiden för lektionen hålls, oavsett kunds eventuella sena 
ankomst.  
 
4.2. Vid bokning av paketlektioner: bokas in med kontinuitet; antingen ett (1) 
lektionstillfälle i veckan, eller 1 (ett) lektionstillfälle varannan vecka, beroende på 
kundens önskemål. Detta görs i samråd med pedagogen.  
 
4.3 Körlektioner ges enligt VOCALLYs förbestämda tider och specificeras vid 
bokning eller kursstart. VOCALLY förbehåller sig rätten att ställa in körsångskurs 
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före kursstart uti det fall antalet deltagare blir för få för att kursen ska kunna ges. 
Kursavgiften återges då till deltagarna. 
 
5. Uppsägning 

5.1. VOCALLY har rätt att omedelbart säga upp undervisningen uti det fall 
pedagogerna anser att kunden har ett misskötsamt beteende. VOCALLY ska 
meddela berörd kund att undervisningen avslutas om beteendet inte upphör. 
 
5.2. Som deltagare har denne rätt att säga upp den valda undervisningen om 
VOCALLY utöver föreskrifterna 2.1.1. och vid upprepade tillfällen inte tillsatt en 
vikarie eller inte tagit igen lektionstillfällen som ingår i bokningen.  

6. Integritetspolicy 
6.1. VOCALLY värnar om din personliga integritet och behandlar personuppgifter 
enligt GDPR (dataskyddsförordningen). 
 
 
 


