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Kurs i Mönsterkorts-/kretskortskonstruktion. 
Det är viktigt för inköpsavdelningen att notera att denna kurs arrangeras av CAD-
Resurs Halia AB, organisationsnummer 556878-7609. Betalning för kursen sker till 
bankgiro 855-6235. Beställning på kursen sker till detta bolag, oavsett om ni tidigare 
är kund till Linköpingskontoret, som har annat organisationsnummer och bankgiro, 
eller inte. 
 
 
Tidpunkt och kurslokal 
Information om tidpunkt och plats för kursen finns på hemsidan, www.cad-resurs.se 
eller reklamblad. Detta kommer bekräftas efter anmälan. 
 
 
Kursavgift 
I kursavgiften ingår kursdokumentation, kaffe och lunch.  
2 dagar: 10 700 kr. Moms tillkommer. 
 
I och med att lokalen måste avbokas i god tid innan hyrestillfället ifall intresset för 
kursen skulle vara svagt, erbjuds en lägre avgift för den som anmäler sig senast två 
månader innan kursstart. Early Bird-rabatten är 1000 kronor. 
 
 
Betalningsvillkor 
Kursavgift faktureras två veckor före kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. 
 
 
Förhinder/Avbokning 
Enligt branschens standardregler för avbokning debiteras 50% av kursavgiften vid 
avbokning 4‐2 veckor före kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart 
debiteras 100% av kursavgift. Vid förhinder, överlåt gärna din plats till en kollega. 
 
 
Force Majeure 
CAD-Resurs är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, 
svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, 
lockout eller annan liknande omständighet och skall ej heller vara ansvarigt för skada 
i fall då kurs helt eller delvis måste inställas p g a föreläsares sjukdom. Förbehållet i 
fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om företaget självt är 
föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.  

http://www.cad-resurs.se/
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Kursanmälan, deltagaruppgifter: 
 

Kursdatum och plats  
Namn, deltagare  
Företag  
Adress  
Postnummer, Ort  
Telefonnummer  
E-postadress  
Matallergier/Matönskemål  
 
 
Kursanmälan, fakturauppgifter: 
 

Ev. inköpsordernummer  
Organisationsnummer  
Er Referens  
Fakturaadress  
Postnummer, Ort  
Telefonnummer, inköpare  
E-postadress, inköpare  
 
 
Kursanmälan 
Kursanmälan kan skickas per mail: kurs@cad-resurs.se, eller genom att posta till: 
CAD-Resurs Halia AB, Attn: Bengt Jarl, Isafjordsgatan 22A, 5tr, 164 40  KISTA. 
Notera att detta formulär är formaterat så att det, om det skrivs ut i skala 1:1, passar i 
ett standard C5-kuvert med H2-fönster. 
 
 
Frågor 
Frågor besvaras av arrangören Bengt Jarl, CAD-Resurs Halia AB, 072 – 717 73 57, 
eller av föreläsaren Johan Lindh, CAD-Resurs Johan Lindh AB, 072 – 717 73 50, 
eller via mail kurs@cad-resurs.se. 
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