Handelsbetingelser for køb af Studiebooster som e-bog eller fysisk bog.
Hvem er sælger?
Du køber Studiebooster – Hvis Du Vil Direkte Fra Uddannelse Til Job af Christian Jespersen, Puggaardsgade 3, 2. tv.
1573 København V – email: christian@studiebooster.dk / tlf: 29 80 13 16.
Fortrydelsesret:
Studiebooster garanti. Du får, modsat traditionel købelov, 12 måneders fortrydelses på både bog og e-bog. Dvs. at hvis
bogen ikke lever op til dine forventninger, kan du uden problemer få det fulde beløb tilbage op til et år efter du har
købt bogen. Det eneste du skal gøre, er at fremvise en faktura.
Bemærk: Dette gælder kun køb af bogen på Studiebooster.dk. Ikke køb gennem andre forhandlere, eller ved tilmelding
af medlemskab hos CA A-Kasse.
Studiebooster styrer dig i den rigtige retning, men du skal selv være motoren. På samme måde som når man køber
medlemskort til et fitnesscenter, får man kun resultater, hvis man bruger det. Det samme gælder for Studiebooster. Er
det bogen eller indsatsen der ikke leverer resultaterne?
Levering:
Køber du den digitale udgave af bogen, får du den leveret i løbet af fem minutter i en mail. Filen er en PDF fil. Skulle du
mod forventning ikke have modtaget filen efter 24 timer, bedes du kontakte Christian på christian@studiebooster.dk
og gør opmærksom på dette.
Den fysiske udgave modtager efter fem ti dage, alt afhængig af forsendelsestidspunkt og hvor hurtig leveringen
foregår.
Videredistribuering:
Du får ved køb en brugsret til studiebooster – Hvis Du Vil Direkte fra Uddannelse til Job – men har ikke ret til at
videredistribuere materialet. Din kopi er personlig, og du må ikke sende eller dele den med andre. Der er lagt mange
kræfter, timer, penge og dedikation i denne bog. Det håber jeg du vil respektere, på samme som jeg respekterer de
forfattere hvis bøger jeg køber, men ikke giver videre.
Vælger du alligevel at gøre det, finder jeg dig, og sætter sproget på din smartphone på finsk, spiser alt maden i dit
køleskab (men efterlader emballagen derinde) og tilmelder bikram yoga klasse hver dag i 30 dage med
pensionistholdet.
Så kan du lære det.
Citat:
Du er velkommen til at citere passager i bogen mod at henvise til kilden (studiebooster.dk).
Inspirere:
Du bør videregive alle de tricks du lærer gennem bogen til venner og klassekammerater. Hvis du skaber gode
resultater for dig selv, bør du dele hvordan du har opnået dem.
Du lærer mere, når du lærer andre hvad du lært. Så arbejd på at være et forbillede. Det gør også dig stærkere.

“Imagine for yourself a character, a model personality, whose example you determine to follow, in private as well as
in public.“ Epictetus

