Prislista lektioner 2019
(inklusive moms, exklusive milersättning)
Enskilda lektioner
• 40 min 395 kr
• 50 min 480 kr
• 60 min 570 kr
30 min privatlektion kan bokas i särskilda fall, hör av dig till mig.

Gemensamma lektioner
• 2 ridande 60 min 355 kr/person
• 3 ridande 60 min 275 kr/person (för er som ridit för mig förut)
• 4 ridande 60 min 225 kr/person (för er som ridit för mig länge eller om alla i gruppen är max 14 år)

Prova-på paket
865 kr + milersättning.
I paketet ingår en 60 min-lektion + en 40 min-lektion = 100 kr rabatt på ordinarie pris.

Erbjudande till grupper på en plats
500kr/60 minuters lektion (milersättning tillkommer) vid minst 4 timmars undervisning i en följd

Erbjudandet gäller:
Måndagar-torsdagar inom 1 timmes resa från Svanesund t.o.m 31/3 2020
Under förutsättning att:
1. Vi i förväg bokar in datum på ett jämnt intervall (varannan eller var fjärde vecka) och samma
veckodag (t.ex. onsdagar) minst 3 månader i rad.
2. Det finns en kontaktperson som tar på sig att samordna övriga deltagare.
• Ni kan välja att rida själva i 40, 50 eller 60 min alternativt 2&2 i 60 min. Nya elever rider 60
min första gången, själv eller med ngn annan som rider sin första lektion för mig.
• Det går att blanda lektioner och behandlingar men eftersom det är olika momssatser blir det
700kr + milersättning för en behandling (ordinarie pris 750kr + milersättning)

Betalning/villkor
Anmälan är bindande, se pdf ”Vilkor lektioner”.

Milersättning
Milersättning 20 kr/mil tillkommer på alla ordinarie lektionspriser. Resväg räknas från Svanesund,
Orust. Summan för dagen delas på antalet personer som bokat in sig.

Resväg och tider
Lektioner bokas i första hand vardagar inom ca en timmes färdväg från Svanesund, Orust (motsvarar
ca 8 mil beroende på vägförhållanden). Längre bort bokas kurser alternativt flera timmar på ett ställe
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