
 

  version 46.1 
 

 

 

 

Kurs Kursnr. Dagar Pris 
1)

  

PC / Windows och Office     
Nyheterna i Office 2010/2013 7033 1 2900  

Word grundkurs 6952 2 5900  

Word fortsättningskurs 6965 2 6900  

Excel grundkurs 6958 2 5900  

Excel fortsättningskurs 6959 2 6900  

Excel programmering 6970 3 9900 Kontakta oss för datum 

PowerPoint grundkurs 6964 1 2900  

PowerPoint fortsättningskurs 7031 1 3200  

Access grundkurs 6956 2 5900  

Access applikationsutveckling 6957 3 9900  

     

Internet / Intranet     
Python grundkurs 7026 3 15000  

Python fortsättningskurs 7036 3 18000  
 

 1)  Pris exklusive moms. Reservation för prisändringar.  
 

 

 

 

 

 

Kursvillkor 
Avbeställning eller ombokning bör 
meddelas oss snarast. Vid avbeställning 
av bokad kurs mottagen senare än två 
veckor före kursstart debiteras halv 
kursavgift. Om avbokning sker mindre 
än en vecka före kursstart, eller om 
anmäld deltagare uteblir utan att lämna 
återbud, debiteras hel kursavgift. 
Anmälan kan överlåtas på annan 
person. 
Vi förbehåller oss rätten att ändra eller 
ställa in kurser i detta schema. 
Klosterdata reserverar sig för eventuella 
prisändringar. 
 

Kursanmälan 
När du bestämt dig för vilka kurser du vill 
delta i skickar du in din kursanmälan via 
brev eller e-post. Vi skickar bekräftelse på 
mottagen anmälan. Anmälan är bindande. 

Kursinbjudan 
Vi skickar kursinbjudan ca 14 dagar före 
kurs-start. Med inbjudan följer praktiska 
upplysningar som tider, kurslokal, boende, 
mm. 

Kursdokumentation 
Kursdokumentation ingår i kursavgiften.  

Kursbeskrivningar 
Varje standardkurs har en kursbeskrivning. 

Kurslunch 
Kurslunch och kaffe ingår. 

Hotell 
Hotell ingår inte i kursavgifterna. 
Kursdeltagarna bokar hotell själva. Vi 
kan erbjuda rabatt på vissa hotell. 

Rekommenderade utbildningsvägar 
Det är viktigt att ha rätt förkunskaper för 
att kunna tillgodogöra sig kursens 
innehåll på bästa sätt. Vi hjälper gärna 
till att hitta lämpliga utbildningsvägar. 

Anpassning av utbildning 
- Anpassning av kursinnehåll 
- Extra kurstillfällen 
- Kurs hos kund 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kursanmälningar 
 

 Klosterdata  
 Box 1898 Tel: 013-14 52 00 
 581 18 LINKÖPING epost: info@kloster.se 
 

 

 Klosterdata är medlem i Företagarna 
 

 

Kursbeskrivningar samt 

mer information: 
 

www.kloster.se 

Kursschema 


