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Improved well-being,
improved performance.

Allmänna villkor Health Management Solutions
Har du frågor kring våra allmänna villkor? Välkommen att kontakta oss på
info@fysiotest.se.

Avtalsperiod
Projektet fortlöper under avtalsperioden och därefter tillsvidare med sex (6) månaders
uppsägningstid. Gemensam utvärdering sker efter första testtillfället och eventuella
anpassningar i projektet sker inför kommande uppföljningstillfällen.

Plats/lokal
Health Management Solutions genomförs i kundens lokaler eller på överenskommen plats.
Kunden ansvarar för att lämpliga lokaler finns tillgängliga under projektets gång. Med
lämpliga lokaler menas utrymme som värnar om deltagarnas integritet och är anpassad för
labbtester och enskilda samtal. Lokalens yta bör vara minst 6m2. I lokalen behövs tillgång
till el, bord och två stolar. Beroende på antal testledare kan ytterligare samtalsrum behövas.

Fakturerings- & avbokningspolicy
Vi projekterar hälso- och prestationstester tillsammans med er. Bokningsschemat skapas
utifrån önskat antal deltagare, dagar och tider. Schemat planeras med ambitionen att få
fullbokade dagar och sammanhängande mötestider.
Fakturering sker för tid då vår personal finns till förfogande hos er, därav faktureras även
tomma tider mitt i schemat. Tänk därför på att undvika outnyttjade tider vid
schemaläggning.
Ombokning av projektet efter genomförd fakturering debiteras med 10 000 kr exkl. moms.
Behöver ni boka extra dagar och tider?
Kontakta oss på fysiotest@fysiotest.se så hjälper vi er.
Blir det färre bokningar än planerat?
Antal bokningar går att justera fram till tio arbetsdagar innan projektets start.
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Har någon person missat tester eller testdagar?
Om någon medarbetare har missat vårt besök går det bra att komplettera i efterhand. Alla
är välkomna att besöka oss på våra kliniker på i Danderyd eller Båstad. Besöken debiteras
enligt pris i offerten.
Är det flera personer som har missat?
Det finns möjlighet att boka in ett extra besök hos er. Uppstartskostnad för extra testdag är
1 500 kr exkl. moms utöver testerna som genomförs. Minsta antalet deltagare är fyra (4) för
ett extra besök. Eventuella resekostnader tillkommer.
Resekostnader
Milersättningen utgår med 6,50 kr/kilometer från närmaste Fysiotest-kontor.

Kvalitet & sekretess
Fysiotest ansvarar för att testledarna har hög yrkeskompetens och agerar i enlighet
Fysiotests riktlinjer. All personal har tystnadsplikt och hantering av personuppgifter sker
enligt GDPR.
Integritetspolicy
Fysiotest värnar om personlig integritet. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med
gällande lagstiftning och regler för dataskydd. Vi lagrar endast information som är relevant
för att du som kund ska få bästa möjliga service.
Datahantering
Information om Fysiotests datahantering kan du läsa här.
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