
 

 
Priser og vilkår 

PRISER 
Hvis man ikke ønsker at købe en af de nedestående pakkeløsninger, kan der købes mentorhjælp gennem Gelassen.dk på timebasis til 
300 kr. uden binding.

 
Vi tilbyder fire forskellige pakkeløsninger: 

Flere ad gangen  
Der er mulighed dele mentor købet med op til to andre end sig selv. Dvs man max  må være 3 personer pr.køb. Det koster kr. 80 i timen 
pr. ekstra person som der deltager i undervisningen. Ønskes dette skal der sendes en mail til info@gelassen.dk.  

FINANSIERING 
Gelassen tilbyder ikke finansiering, men som studerende kan du få Danmarks billigste lån i form af SU lån. Søg her

TRANSPORT 
Der vil være et transporttillæg, hvis du skal modtage lektiehjælp uden for storkøbenhavns zone 1 og 2. Dette gebyr vil blive udregnet ud 
fra rejseplanen.dk fra zone 1 eller 2 og frem til hvor undervisningen vil finde sted.  

INGEN BINDING 
Der er ingen binding ved køb af pakkeløsningerne - dog frafalder mængderabatten hvis forløbet afbrydes undervejs. (Basis pris kr.300)

GYLDIGHEDSPERIODE 
Alle pakkeløsninger er gyldige fra forløbetes start til 12 måneder frem. 

BETALING  
Vi sender en faktura via e-mail, når din bestilling er gået igennem, som skal betales inden for 7 dage.
Fra rykker nummer to vil der blive pålagt et rykkergebyr på kr 100.
Såfremt at forholdnede ikke er bragt i orden efter 3 rykker vil sagen blive overdraget til inkasso.

AFLYSNING 
Aflysninger af undervisningen skal ske inden kl. 08.00 samme dag som undervisningen skal foregå. 
Dette skal gøres ved at rette kontakt til din underviser og evt. til Gelassen på tlf 28712830.
Hvis aflysningen sker senere end kl. 08.00, skal der betales for de planlagte timer. 

*Din tildelte mentor skal være informeret skrifligt om dine forventninger til undervisningens tid og sted, såfremt du ønsker at ændre i din 
handlingsplan. For at sikre, at der ikke opstår fejl i kommunikationen om møde bookning og andre ændringer, skal begge parter 
bekræfte en ændring skrifligt pr. mail eller sms før ændringen kan anses for at være godkendt.

TILFREDSHEDSGARENTI 
Vi kan hjælpe alle videre! Hvis du ikke er tilfreds med undervisningen sørger vi for at finde en anden - Så udskifter vi vedkommende 
uden du skal have flere penge op af lommen.

+ 45 28 71 28 30 info@gelassen.dk gelassen.dk

Gelassen.dkG   
Kom videre

DKK 1.998,00      (Opgavehjælp / Eksamenshjælp)
DKK 2.500,00      (1 måneds lektiehjæp)
DKK 3.300,00      (2 måneders lektiehjæp)
DKK 5.100,00      (4 måneders lektiehjæp)

Akut - pakke         6 Timer           
Basis-pakke        10 Timer           
Mellem-pakke     15 Timer           
Stor-pakke          30 Timer           

       
Basis pris             1 Time            DKK    300,00     
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