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Hej! 

Vad roligt att du vill utveckla din sångröst hos mig. Ser fram emot att arbeta med dig och följa din 

utveckling. Min undervisningsmetod baseras på tekniken ”The Freedom Of Natural Voice Production”, 

Daniel Zangger Borch metoden, samt den grundläggande logopediska röstträningen. För mer information 

angående sångtekniken och min röstfilosofi vänligen besök min hemsida: www.teresaperrelli.com   
 
 
PLATS 
Undervisningen hålls vid tekniska högskolan (uppgång Körsbärsvägen). Adress: Valhallavägen 45 

Ring när ni är utanför så kommer jag och möter upp er. 

 

 

PRIS  
1 lektion: 700 kr ink moms. Du kan välja att betala per gång eller se nedan för paketpriser. 

 
PAKETPRIS 1  
5 lektioner = 3500 kr ink moms. 

Lektionerna skall nyttjas inom 3 månader från och 

med faktureringsdatumet. De lektioner som ej är 

utnyttjade efter denna tid går förlorade. 

 

PAKETPRIS 2  
10 lektioner med 5% rabatt = 6650 kr ink moms. 

Lektionerna skall nyttjas inom 6 månader från och 

med faktureringsdatumet. De lektioner som ej är 

utnyttjade efter denna tid går förlorad

Varje lektion är 1 timme lång. 

Vid ko ̈p av paketpris, observera att de köpta lektionerna a ̈r personliga och ej ga ̊r att överlåta pa ̊ annan person.  
 
 
BETALNING  
Betalning skall ske enligt fakturans anvisningar. Betalaren har 10 dagar på sig att betala från och med det 

fakturadatum som anges på fakturan. Vid försenad betalning blir betalaren skyldig att betala dröjsmålsränta. Dvs. 

9.50% på totala beloppet för varje dag som går.  
 
 
ÅNGERRÄTT  
Ingen ångerrätt eller återbetalning.  
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REGLER OCH VILLKOR  

• BOKNING KLIENT: Bokning sker via bokadirekt. http://teresaperrelli.bokadirekt.se  

 

• AVBOKNING KLIENT: Avbokning skall senast ske 24 timmar innan bokad lektionstid. Vid sen 

avbokning blir klienten betalningsskyldig, med undantag för sjukdom. Dock krävs då läkarintyg. 

 

• AVBOKNING COACH: Om Coachen gör en avbokning skall Klient alltid erbjudas en ny tid. 

 

 

FÖRSENAD ANKOMST  
• FÖRSENAD ANKOMST KLIENT: Ingen kompensation vid försenad ankomst. Undervisning ges 

endast på resterande tid.  

 

• FÖRSENAD ANKOMST COACH: Vid försenad ankomst av coach skall klienten ändå få ut sin 

lektionstimme. Kompensation för den tid som gått förlorad kommer klient och Coach 

tillsammans överens om.  

 

 

ÖVRIGT  
För att få ut så mycket som möjligt av lektionerna så spelas delar av lektionen in och överförs till en USB-

sticka som Klient får med sig hem (dock inte vid första lektionstillfället). Detta är inget krav, utan en 

rekommendation, då det underlättar inlärning och övning på egen hand. 

 

*  

      

Alla människor är unika och det tar olika lång tid att utveckla sin sångröst. Det krävs tid, och engagemang 

men framför allt passion för att nå sina mål.  

 

Så nu kör vi! :-)   VÄLKOMMEN  

 

 

Godkänner och förstår informationen: ___________________________ Datum: ________ 

 

Namnförtydligande: ________________________________________ 

 


