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BESTÄLLNING – Mobila maskiner
AV FACKTEORETISK UTBILDNING PÅ DISTANS

GÄLLER FR O M 2018‐01‐01

LÄRLINGEN

FAKTURERINGSINFORMATION

Namn

Personnr.

Företagets namn

E‐post

Organisationsnr.

Adress

Faktureringsadress

Projektnr/Kostnadsställe

Postnr.

Ort

Postnr.

Telefonnr.

Mobilnr.

Beställarens namnteckning (läs och behåll villkoren på sidan 2)

Lärlingens namnteckning

Ort

Namnförtydligande

LÄRLINGENS ARBETSPLATS

LÄRLINGENS ARBETSPLATS

Företagets namn

Handledare

Organisationsnr.

Adress

Postnr.

E‐postadress

Ort

Telefonnr.

Mobilnr.

Utbildningsansvarig

ANTECKNINGAR
E‐postadress
Telefonnr.

Mobilnr.

Beställningen avser följande utbildning:
Mobila maskiner, anläggningsmaskiner
Grunddel
Gemensamma grunder alla

Inriktning
Gemensamma grunder anläggning

Yrkesdel
Grävmaskin
Grävlastare
Lastmaskin

Mobila maskiner, kranar
Grunddel
Gemensamma grunder alla

Studiematerialet skickas till
lärlingens adress).

Inriktning
Gemensamma grunder lyftteknik

lärlingens adress

Yrkesdel
Teleskoplastare
Tornkran

lärlingens arbetsplats (om inget anges sänds materialet till
BYNs kansli ‐ anteckningar

Utbildningen ovanför är överenskommen med BYN

Namnteckning handläggare BYN regionalt

Namnförtydligande handläggare BYN regionalt
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VILLKOR OCH ALLMÄN INFORMATION
FÖR BESTÄLLNING AV FACKTEORETISK UTBILDNING PÅ DISTANS GENOM BYN – MOBILA MASKINER



Ofullständig beställning registreras ej.



Beställningen är bindande och faktureras
beställaren. En anmärkningskontroll kommer
att ske. Vid låg kreditvärdighet kommer
utbildningen att faktureras i förskott.
Beställningen hanteras då betalning inkommit.






Personuppgifterna kommer att registreras i
BYNs register för att ge bästa service till
lärlingen och beställaren.



Beställningen måste godkännas av BYN
regionalt i det län där utbildningen sker innan
beställningen handläggs.



Brutet material återtas ej. Material till ej
påbörjad kurs återtas om kontakt med BYN
tagits senast fyra månader efter beställning om
materialet är av senaste upplaga. En adminis‐
trativ kostnad om 1.000:‐/utbildningsdel
kommer att debiteras.









Överlåtelse
En utbildning som ej är påbörjad kan överlåtas
till annan lärling mot en överlåtelseavgift på
1.250:‐ förutsatt att utbildningstiden ej löpt ut
och kursmaterialet är av senaste upplaga. Om
utbildningstiden är låst måste utbildningen
först låsas upp (se information om upplåsning).



Giltighetstiden för den fackteoretiska
utbildningen är 1 år för grunddelen och 0,5 år
för inriktning och 0,5 år per yrkesdel.
EJ SLUTFÖRD UTBILDNING
Om utbildningen inte är slutförd blir den
fackteoretiska utbildningen inaktiverad.
Fram till 3 månader efter att slutdatumet har
passerat kan lärlingen använda sig av sista‐
chansen som innebär att utbildningen aktiveras
och en tidsplan om 1 uppdrag/månad sätts.
Om lärlingen inte tagit sista‐chansen 3 månader
efter att utbildningen blivit inaktiverad eller att
sista‐chansen tidsplanen inte följts blir
utbildningen låst.
Upp till 6 månader efter att utbildningen blivit
låst har lärlingen rätt att låsa upp utbildningen
mot en upplåsningsavgift på 1.750:‐ . Vid en
eventuell upplåsning får lärlingen en tidsplan
om 1 uppdrag/månad.
6 månader efter att utbildningen blivit låst eller
att tidsplanen för upplåsning inte följts blir
utbildningen avslutad.

Alla priser som finns angivna är exklusive moms.
För mer information se www.byn.se.

PRISLISTA (exkl. moms)
Mobila maskiner, anläggningsmaskiner
Grunddel
Gemensamma
grunder alla

3.500:‐

Inriktning
Gemesnamma
grunder anläggning

2.600:‐

Yrkesdel
Grävmaskin

2.600:‐

Grävlastare
Lastmaskin

2.600:‐
2.600:‐

Yrkesdel
Teleskoplastare

2.600:‐

Tornkran

3.550:‐

Mobila maskiner, kranar
Grunddel
Gemensamma
grunder alla

3.500:‐

Inriktning
Gemensamma
grunder lyftteknik

3.600:‐

