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Kursanmälan

Förhinder/Avbokning

Börja med att anmäla ditt intresse via vår hemsida
eller via e-post till info.se@element.com, så
återkommer vi inom kort. Kom ihåg att ange vilken
kurs och vilket kurstillfälle som avses.

Om du inte har möjlighet att utnyttja din kursplats, får
den överlåtas till någon annan. Glöm inte att meddela
ändringen till oss. Enligt branschens standardregler för
avbokning debiteras 50 % av kursavgiften vid
avbokning 4-2 veckor före kursstart och 100 % av
kursavgiften vid avbokning 2-0 veckor före kursstart. Vi
skickar en bekräftelse på avbokningen.

Bekräftelse
Inom en vecka efter anmälan inkommit får du en
bekräftelse från oss. Skulle kursen vara fulltecknad
meddelar vi dig omedelbart. Om du önskar får du då
förtur till nästa genomförande. Skulle kursen bli
inställd meddelar vi dig senast 10 dagar innan
kursstart.

Kallelse
Två veckor innan kursstart skickar vi ut en kallelse där
du får information om adress till kurslokalen, startoch sluttider för kursen, samt övrigt som kan vara bra
att veta.

Förkunskaper
Vissa av våra kurser har krav på förkunskaper. Vi ber
dig att läsa igenom eventuella förkunskapskrav för
respektive kurs. Kontakta oss om du är tveksam.

Kurstider
Start- och sluttider för våra kurser anges i kallelsen.
Kontakta oss om du är osäker.

Kursavgifter
I kursavgiften ingår dokumentation och kursmaterial
om inget annat anges. Lunch och kaffe ingår i
kurspriset. Kursavgiften faktureras före kursstart.
Angivet kurspris är exklusive moms.

Element Materials Technology AB
Linköping, 013-16 90 00
info.se@element.com

Hotell
Tillsammans med bekräftelsen får du en förteckning
över hotell i Linköping, men du får själv boka hotell.

Element Utbildningscenter
Vi har ändamålsenliga kurslokaler med modern
utrustning i vårt Utbildningscenter i Linköping, där de
flesta av våra kurser genomförs.
Element Utbildningscenter finns i samma byggnad som
Elements huvudkontor och laboratorier på ASJ-vägen 7
i Linköping, som ligger vid Linköpings flygplats och
granne med Saabs industriområde.

Exova och Element
Sedan den juni 2018 heter vi Element.
Exova Group förvärvades i juni 2017 av Element
Materials Technology, för att bli en global leverantör
och partner inom provning. Element består nu av
6 200 medarbetare på 200 laboratorier i över 30
länder.
Vårt nya namn är Element Materials Technology AB,
men vårt team, vårt organisationsnummer, certifikat
mm är desamma.

