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BESTILL GRATIS PRØVETIME
Prøvetimen (på 30 min) for nye elever er kostnadsfri, og kan bestilles via e-post post@musikktjenesterbergen.no eller på tlf.: 90 15 44 19.

PRISER FOR INDIVIDUELL PIANOUNDERVISNING
Pianoundervisningen i Vognstølbakken 28 (Landås)
240 kr for 30 minutters pianotime.
TILBUD GYLDIG F.O.M. 10/12/2019: Bestill 10 pianotimer og få én ekstra pianotime helt gratis.
Prisen inkluderer mulighet til å opptre (konsert, huskonsert, osv.) minst 1 gang per semester.
Ønsker du lengre eller kortere varighet på pianotimen, kan du ta kontakt.

PRISER FOR INDIVIDUELL UNDERVISNING I MUSIKKTEORI
Musikkteoriundervisningen i Vognstølbakken 28 (Landås)
400 kr for 60 minutters time i musikkteori.
Ønsker du lengre eller kortere varighet på musikkteori-timen, kan du ta kontakt.

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE BESTILLING OG BETALING AV PIANOTIMER
BESTILLING
Det er mulig å bestille én eller flere timer om gangen.
Dersom man bestiller flere timer, vil disse trekkes hver gang undervisningen finner sted.
Bestilte timer har en gyldighet på 12 måneder fra kjøpsdato. Ubrukte timer blir ikke refundert etter
utløpsdato.
Man kan bestille pianotime(r) ved å kontakte musikktjenester-bergen.no via e-post post@musikktjenesterbergen.no eller på tlf.: 90 15 44 19.
BETALING
Etter at man har bestilt én eller flere timer, vil en faktura bli tilsendt via e-post eller vipps.
Det er mulig å betale fakturaen med bankoverføring eller vipps. Musikktjenester-bergen.no tar ikke imot
kontanter.
Fakturaen må betales innen fristen, og alltid før den avtalte pianotimen finner sted.
Dersom man har bestilt flere timer, må hele beløpet betales innen fristen, og alltid før den første avtalte
pianotimen finner sted.
Det er ikke mulig å delbetale en tilsendt faktura.
AVTALE DATO OG TIDSPUNKT
Presis dato og tidspunkt for hver pianotime avtales med læreren i god tid før undervisningen finner sted.
Dersom man har bestilt flere timer samtidig, er det mulig å avtale dato og tidspunkt for hver pianotime etter
hvert.

Avtalte pianotimer kan utsettes innen 24-timer før de finner sted. Etter fristen er det ikke mulig å utføre
endringer eller få refundert pengene uansett årsaken.

MUSIKKTEORI
Alle overfornevnte betingelsene gjelder også undervisning i musikkteori.

