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Generelle betingelser
Programmet er åbent for alle, der er mindst 16 
år ved kursusstart.

Tilmelding kan ske på følgende måder
1. Send tilmeldingsblanketten til EF kontoret
2. Book online på www.ef.com/reserve
3. Ring på 33 12 77 10

Aftalen anses for indgået ved kursistens 
rettidige indbetaling af depositum og 
tilmeldingsgebyr eller rejsens endelig pris, som 
angivet i aftalen, forudsat at forældre eller 
værge har accepteret på vegne af den 
studerende, hvis personen er under 18 år.

Tilmeldinger modtaget mindre end 30 dage før 
afrejse, kan blive opkrævet et kurérgebyr.

Når EF har modtaget kursistens tilmelding, 
undersøger EF, om der er ledige pladser på 
kurset og sender efterfølgende en bekræftelse 
på det tilmeldte kursus samt en faktura, der 
specificerer det beløb, kursisten skal indbetale. 
Betaling af rejsen sker over tre rater.

Betalingsplan
1. Ved kurser fra 2-15 uger: Kursisten modtager 
en reservationsbekræftelse ved tilmelding og 
en faktura med depositum på 1.500 DKK samt 
et tilmeldingsgebyr på 995 DKK som dækker 
interne administrationsomkostninger ved 
reservation af kurset. Hvis kursisten har bestilt 
afbestillingsdækning på 595 DKK. vil denne 
blive opkrævet via den første faktura, som så 
vil lyde på 3.090 DKK. Den første faktura skal 
betales 2 dage efter tilmelding. 

Ved kurser fra 16 uger eller mere: Kursisten 
modtager en reservationsbekræftelse ved 
tilmelding og en faktura med depositum på 
1.500 DKK samt et tilmeldingsgebyr på 1.595 
DKK som dækker interne administrationsom-
kostninger ved reservation af kurset. Hvis 
kursisten har bestilt afbestillingsdækning på 
595 DKK. vil denne blive opkrævet via den 
første faktura, som så vil lyde på 3.690 DKK. 
Den første faktura skal betales 2 dage efter 
tilmelding. 

2. 14 dage efter tilmelding modtager kursisten 
en faktura på 20% af det totale fakturabeløb. 
Der vil være 14 dages betalingsfrist på denne 
faktura. Ved bestilling af kurset 46-60 dage 
inden afrejse, modtager kursisten en faktura 
som både indeholder ovenstående 1. og 2. 
betaling på de 20% af fakturabeløbet.

3. En faktura på restbeløbet sendes cirka 60 
dage før afrejse og skal betales senest 45 dage 
før afrejse. Hvis kursisten tilmelder sig et 
kursus, der starter indenfor 45 dage, vil 
kursisten modtage en faktura til omgående 
indbetaling på det fulde fakturabeløb. 

Alle kampagnetilbud bekræftet på tidspunktet 
for booking er kun gældende ved, at kursisten 
rettidigt følger betalingsplanen og ikke 
reducerer kursets længde.

Hvis kursisten overskrider en betalings-dead-
line er EF berettiget til at opkræve 100 DKK 
per rykkerbegyr.

Betalingsmåder
A. Via Betalingsoplysninger på fakturaen
B. Betaling med kreditkort via online faktura
C. Bankoverførsel til følgende konto:
- Bank: Handelsbanken
- IBAN: DK 7708 9000 0103 0961      
- Swift: HANDDKKK
D. EF har ikke mulighed for at modtage kontant 
betaling

Følgende er inkluderet i kursusafgiften
• Valgfrit kursus (antallet af lektioner varierer i 
forhold til type)
• Digitale læringsværktøjer
• Dobbeltværelse hos værtsfamilie eller 
udvalgte campus 
• Halvpension inkluderet alle hverdage og 
helpension i weekenden hos værtsfamilie
• Placeringstest og opfølgning
• EF Diplom og EFSET rapport
• Adgang til Campus Connect fra 
tilmeldingstidspunkt
• Adgang til online materiale før kurset og fra 
tre til seks måneder efter kursets afslutning 
afhængig af kursustype, destination og 
længde.
• Wi-Fi adgang på EF International Language 
Campus

Kursusafgiften består af to delelementer: 
1. Programafgift (40%), der dækker udgifter 
omkring undervisningen, fx lærere og skole
2. Studentserviceafgift (60%), som bl.a. 
dækker administrationsudgifter for skole og 
indkvartering uanset type

Da service inkluderede i kursusafgiften varierer 
fra destination og kursustype henviser vi til de 
enkelte destinationssider for mere detaljerede 
information.

Følgende er ikke inkluderet i kursusafgiften:
• Tilmeldingsgebyr
• Afbestillingsdækning
• Kursusmateriale
• Rejsen til og fra hjemlandet til EF-skolen
• Transport til og fra lufthavnen til 
indkvarteringen
• Daglig transport til og fra skolen
• Måltider og snacks udover de inkluderede 
måltider
• Internet/WiFi hos værtsfamilie og kollegierne 
kan ikke altid garanteres
• Officielle internationale eksamensgebyrer (f.
eks TOEFL, Cambridge English, osv.)
• Udvalgte aktiviteter og udflugter
• Kreditkortgebyrer
• Kurérgebyr

Rejsedokumenter
• EF fremsender efter aftalens indgåelse 
rejsedokumenterne (ordrebekræftelse og 
faktura) til kursisten. 

• Fremsendelse af rejsedokumenter samt 
anden korrespondance mellem kursisten og 
EF, herunder ændringer i sprogkurset, foregår 
på kursistens oplyste e-mailadresse. Kursisten 
er desuden forpligtet til at opgive de 
kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at 
EF kan kontakte kursisten både før og under 
rejsen. 
• Hvis kursisten ikke modtager rejsedokument-
erne inden 48 timer, skal kursisten straks 
kontakte EF. Såfremt kursisten har opgivet en 
e-mailadresse, skal kursisten forinden tjekke 
spam-filtret.
• Kursisten har pligt til ved modtagelse at 
gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og 
straks reagere over for EF, såfremt 
oplysningerne ikke er i overensstemmelse med 
det aftalte.

Rejse- og sygedækning
Alle kursister der rejser med EF er forpligtet til 
at være dækket af en medicinsk- og 
ansvarsdækning. EF har en skræddersyet rejse 
og sygedækning med forsikringsselskabet 
Erika Insurance Ltd, ERIKA hvorunder EF 
Education First Ltd. og EF International 
Language Schools Ltd. er forsikringstagerne. 
Fuldstændige betingelser for forsikringen kan 
findes på www.erikainsurance.com. 
Betingelserne for ERIKA er på engelsk.

Denne rejse- og sygedækning er inkluderet i 
bestillingen og vil indgå i det samlede beløb, 
der opkræves kursisten, så EF sikrer, at 
kursisten har en gyldig dækning. En kursist, der 
ønsker at give afkald på denne dækning, skal 
give EF en kopi af den alternative 
forsikringspolice på engelsk senest 4 uger før 
afrejse. Samt udfylde EF’s dokument proof of 
insurance som bliver sendt på mail ved 
tilmelding. Send den til EF kontoret på 
sprogkurser@ef.com og medbring en kopi på 
rejsen.

Priser for ERIKA Rejse-og sygedækning er:
• Europa: 390 DKK de første to uger, derefter 
150 DKK for hver ekstra uge. 
• Udenfor Europa: 660 DKK de første to uger, 
derefter 290 DKK for hver ekstra uge så EF 
sikrer, at kursisten har en gyldig dækning.
• Ønskes der ERIKA Rejse-og sygedækning før 
eller efter kursus kan dette tilkøbes for 170 pr. 
Uge inden for Europa og 310 kr. uden for 
Europa

Bemærk venligst, at alle kursister, som rejser til 
Australien, er pålagt af australsk lovgivning at 
tegne en lokal sygedækning. EF kan tilbyde 
denne igennem BUPA Private Insurance. 
Kontakt os for yderligere info. Forældre og 
værger af kursister under 18 år (19 for kursister, 
der rejser til Vancouver, Canada) er forpligtet til 
at underskrive en fuldmagt for lægebehandling 
(også benævnt en Medical Release Waiver).

Afbestillingsdækning
EF tilbyder en valgfri afbestillingsdækning til 
595 DKK. Dette beløb skal indbetales ved 
tilmelding og kan ikke refunderes. Har 
kursisten tegnet en sådan dækning og er 
nødsaget til at afbestille inden afrejse grundet 
sygdom eller sygdom, der rammer nærmeste 
pårørende, vil EF refundere alle kursusgebyrer, 
uanset hvornår afbestillingen er foretaget. 
Selve afbestillingsdækningen og 
tilmeldingsgebyret  refunderes ikke. Bemærk: 
Lægeerklæring skal stilles til rådighed senest 
10 dage efter afbestillingen.

Indkvartering
I alle lande er indkvarteringen reserveret fra 
søndag til lørdag. Kursister bør arrangere 
transport til ankomst og afrejse efter disse start 
og slut-tidspunkter, idet ankomst tidligere eller 
senere kan medføre en ekstra udgift til 
indkvartering.

Lektioner og deltagelse
Timer udbydes på alle EF International 
Language Campuses i faste blokke á 5 dage 
fra mandag til fredag fra kl. kl 8.00-20.00. En 
EF sproglektion varer mindst 40 minutter, og 
ofte i blokke á 2 X 40 minutter. Lørdagsunder-
visning kan forekomme i England om 
sommeren. 
EF kursister skal have minimum 80% 
deltagelse i undervisningen for at være 
berettiget til deres undervisningscertifikat og 
for at kunne beholde deres visumstatus.

Ferier og helligdage
I tilfælde af ferie eller helligdage i værtslandet 
vil EF International Language Campuses være 
lukket. Undervisning der aflyses p.g.a. ferie 
eller helligdage vil ikke blive kompenseret på 
et senere tidspunkt. Indkvarteringen er 
tilgængelig under sådanne perioder. Antallet af 
ferie eller helligdage varierer lokalt.

Placeringstest
Før kurset starter skal kursisten hjemmefra 
tage en niveau test på EF’s Campus Connect 
for at få vurderet sine sprogfærdigheder. 
Resultatet vil blive anvendt til at placere 
kursisten på det rette kursus niveau.
Når EF International Language Campus har ét 
givet sprogniveau på 5 eller færre kursister, 
forbeholder EF sig retten til at kombinere 
kursister på forskellige niveauer med hinanden 
i samme klasse.

Undervisningsmateriale
Det er nødvendigt, at alle EF kursister køber de 
relevante bøger og undervisningsmateriale. 
Som en service vil disse bøger blive inkluderet 
på fakturaen. Det er ikke muligt at refundere 
bøgerne. Bogpriserne er som følger:

Engelske skoler (1-6 uger) 300 DKK. Andre 
skoler (1-9 uger) 500 DKK.
Engelske skoler (7-12 uger) 560 DKK. Andre 
skoler (10-18 uger) 960 DKK.
Engelske skoler (13-18 uger) 890 DKK. Andre 
skoler (19-27 uger ) 1290 DKK.

Aktivitetspoint
EF aktivitetspoint kan tilkøbes på Campus 
Conncet til brug for aktiviteter der tilkøbes 
igennem skolen. Er der aktivitetspoint til en 
værdi af mindst 100 danske kroner tilovers på 
kursistens pointkonto, kan de tilbagebetales 
ved henvendelse efter hjemkomst, og ellers 
ikke.

Gratis fly
For Intensive- og Eksamenskurser med 
varighed af 12 uger eller længere, tilbyder EF 
tilskud til flybilletten op til 10.000 DKK. 
Flybilletten skal bestilles af EF. Dette tilbud kan 
ikke kombineres med andre EF tilbud. Tilskud 
til flybilletten vil blive fuldt opkrævet på 
kursistens regning, hvis kursustypen ændres til 
Grund- eller Alment kursus eller hvis kursus 
afbrydes og derfor er kortere end 12 uger. 
Transportomkostningerne og lufthavnsskatter 
er ikke inkluderet i dette flytilbud. Dette tilskud 
er kun gældende såfremt det fremgår af 
fakturaen.

Fly
Hvis EF bestiller fly på anmodning fra 
kursisten, accepterer kursisten at være under 
det pågældende flyselskabs poltik og generelle 
betingelser. EF er ikke ansvarlig for ændringer i 
flyafgang, aflysninger eller forsinkelser 
forårsaget af fx vejr eller kapacitets-mæssige 
hensyn. Det er kursistens ansvar at dække evt. 
gebyrer fra flyselskabet for om-booking eller 
fra kundens ønske om fx at ændre destination, 
kursusstart eller længde. Ved bestilling af fly 
igennem EF, kan der ikke garanteres direkte 
ruter eller bestemte afrejse og hjemrejsetider. 
EF forbeholder sig retten til at opkræve 
dækning for øgede udgifter i forbindelse med 
flybrændstof eller lokale skatter, som er 
udenfor EF’s kontrol.

EF Campus Connect web service og online 
lektioner
Alle kursister får deres egen online konto på EF 
Campus Connect. Enhver korrespondence , 
fotos og andre medier der anvendes på EF 
Campus Connect  betragtes som personlig og 
EF er ikke ansvarlig for denne korrespondence 
og medier. Forældre eller værge til kursister 
under 18 år giver tilladelse til, at kursisten 
bruger EF Campus Connect web service.
Alle kursister, der starter på et EF alment eller 
intensivt engelsk program, har adgang til 
online kursusmateriale inden opstart, igennem 
programmet og 3 måneder efter programmet 
er tilendebragt for EF alment, dog 6 måneder 
for intensivt engelsk. Kursister der opstarter et 
ikke-engelsk programforløb har adgang til 
online materiale alene igennem deres program. 
På EF International Language Campuses i 
Dubai, Lissabon, Tokyo, Moskva, Shanghai og 
Seoul er online lektioner erstattet af 
klasseundervisning.

Special Interest lektioner (SPIN)
Eksempler på SPIN lektioner (valgfag) varierer 
på EF International Language Campuses, og 
kan variere afhængig af antal elever og 
tidspunkt på året.

Online One-to-One undervisning
Dette er et online indlæringstilbud i 
kombination med et intensivt engelsk eller 
alment engelsk EF kursus. Spørg EF vejlederen, 
hvad tillægget er. Det inkluderer seks online 
lektioner af 40 min med én lærer per kursist. 
Kursisten kan vælge at følge undervisningen 
fra skolen, eller når kursisten er hjemme igen.

EF’s læringsgaranti 
Dækningen heraf omfatter alene 
programafgift. Kursister, der vælger at læse 
videre gratis under læringsgarantien, er 
ansvarlig for alle andre udgifter end kurset som 
fx indkvartering, måltider, rejse- og 
visumomkostninger.

Hvis visumregulativer begrænser kursisten i at 
forlænge sit ophold i udlandet, har kursisten 
mulighed for at læse videre via englishLive.
com i sit hjemland.

Praktik og frivilligt arbejde
Mulighed for EF’s Praktik -og frivilligt arbejde 
programmer er tilgængeligt for et ekstra gebyr 
på udvalgte skoler. Inkluderet i praktikpro-
grammet er op til 100 timers ulønnet 
deltidsarbejde. Praktik og frivilligt arbejde 
varierer efter visumregler og er derfor ikke 
garanteret for alle kursister. Spørg din EF 
rådgiver for mere information.

Kørsel til og fra lufthavnen
Når man tilmelder sig kurset, skal kursisten 
gøre opmærksom på, om det ønskes at blive 
hentet i lufthavnen af en EF repræsentant. 
Gebyret for denne valgfrie service står på 
destinationssiderne i brochuren, og dækker 
tilmeldingsgebyr, velkomstservice og 
transport.

Afhentning tilbydes søndage mellem kl. 7:00 
og 21:00 lokal tid. Såfremt kursisten ankommer 
uden for dette tidsrum, kan afhentning stadig 
arrangeres, dog må der påregnes et ekstra 
gebyr på 350 DKK. EF forbeholder retten til at 
aflyse en transfer service, hvis færre end 3 
kursister har booket transfer service til den 
samme destination på samme tidspunkt. I 
dette tilfælde vil kursisten blive informeret 
senest 3 dage før kursets start, og EF vil 
tilbagebetale de indbetalte penge for denne 
service. EF kan ikke drages til ansvar for 
forsinkelser forårsaget af fx flere 
kursus-deltagere, der skal samles op, 
traffik-prop, vejarbejde, uheld mv.

Grupperejser
En grupperejse inkluderer en EF guide samt 
transport til indkvarteringen eller EF 
International Campus samt fly, hvor det er 
relevant. Der skal minimum være 17 kursister 
tilmeldt gruppen, for at den bliver oprettet. 
Hvis der er mindre end 17 kursister i gruppen, 
vil kursisten blive opkrævet et gebyr. EF 

forbeholder sig retten til at annullere gruppen 
senest 20 dage før afrejse, såfremt der er 
færre end 17 tilmeldte, hvorefter kursisten 
refundere den samlede pris for kurset. 
Brændstoftillæg og lufthavnsskatter vil blive 
tilføjet til alle grupperejser, hvor det er 
relevant.

Ændringer før og efter kursusstart
Hvis kursisten ønsker at skifte destination, 
kursus type, eller indkvarteringstype efter 
opstart, vil det resultere i et om-bookingsgebyr 
på 650 DKK. Spørg EF om nærmere info. EF 
fastholder retten til at lave ændringer i 
destination, kursus type, start-tidspunkt, eller 
indkvartering op til 20 dage før kursets 
startdato. En kursist, der ønsker at nedgradere 
fra f.eks. Et intensivt kursus til et alment kursus 
eller til en billigere destination, modtager ikke 
refusion for prisforskellen mellem de to kurser.
Kursister, som mener, at kurset eller andre 
ydelser, der købes fra EF, ikke udføres i 
henhold til aftalen, skal straks underrette 
skriftligt herom, til det danske EF kontor.

Overdragelse af rejse til anden person
Kursisten kan overdrage rejsen til en anden 
person mod et gebyr på 650 DKK. Meddelelse 
om overdragelse skal ske til EF senest 14 dage 
inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter 
dette tidspunkt medfører, at kursisten mister 
retten til at overdrage sprogkurset.
Overdragelse kan alene ske, hvis den person, 
til hvem sprogkurset overdrages, opfylder de 
af EF ved aftalens indgåelse anførte 
nødvendige betingelser og krav for 
gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og 
sundhedsmæssige krav, og placeringstest.
Adgangen til at overdrage sprogkurset kan helt 
eller delvist begrænses af EF, såfremt 
overdragelsen ikke er mulig som følge af en 
underleverandørs vilkår. I den forbindelse 
henledes kursistens opmærksomhed på, at 
langt de fleste flybilletter, der indgår i 
pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, 
når de først er bestilt (”non refundable”-billet-
ter). Indeholder sprogkurset en sådan type 
flybillet, vil udgiften for flybilletten gå tabt, 
såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling. 

Kursisten og den person, til hvem sprogkurset 
er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af 
eventuelle restbeløb og omkostninger som 
følge af overdragelsen.

Fortrydelsesret
For køb af pakkerejser gælder der ingen 
fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, 
stk. 2, nr. 12.

Afbestilling før programmets start uanset 
destination og tidspunkt for afbestilling
Kursisten kan afbestille sit program når som 
helst inden kursusstart mod betalingen og 
gældende gebyrer der findes i understående 
afsnit. Afbestilling er kun gyldig, når den sker 
skriftligt til EF kontoret i København, og regnes 
fra den dag EF har afbestillingen i hænde. 
Tilmeldingsgebyr, depositum, evt. kurergebyr 
og afbestillingsdækning bliver ikke refunderet. 
Kursistens afbestilling skal indsendes til 
kontoret senest kl 16.00 fredagen inden 
afrejse. Kursister, der ikke møder op eller 
kommer for sent til kursets start, er ikke 
berettiget til refundering. Tilmeldingsgebyr 
refunderes ved uundgåelige og ekstraor-
dinærer omstændigheder på destinationen 
eller nærområder hvor EF’s performance eller 
transport til destinationen ikke kan fuldføres 

Afbestilling for alle destinationer, undtagen 
USA:
- Hvis kursisten afbestiller 45 dage eller 
tidligere i forhold til kursusstart, vil 
kursusafgiften blive refunderet med 
undtagelse af depositum, tilmeldingsgebyr og 
evt. afbestillingsforsikring samt evt. flybillet 
udstedt af EF. 
- Hvis kursistens visum bliver afvist, vil hele 
depositummet, tilmeldingsgebyr og evt. 
afbestillingsdækning blive refunderet med 
undtagelse af evt. Flybillet udstedt af EF
- Hvis kursisten afbestiller 16 til 44 dage før sin 
afrejse, vil kursisten få fuld refusion af 
programafgift. EF forbeholder sig retten til at 
beholde 40% af studentserviceafgiften (max 
15.000 DKK) til dækning af udgifter til 
forudbetalt indkvartering, transport og service. 
Derudover vil evt. flybillet udstedt af EF ikke 
blive refunderet og indgår ikke i de 15.000 kr.
- Hvis kursisten afbestiller 15 dage eller mindre 
før sin afrejse, forbeholder EF sig retten til at 
beholde 50% af den samlede programafgift. EF 
forbeholder sig også retten til at beholde 40% 
af studentserviceafgiften (max 15.000 DKK) til 
dækning af udgifter til forudbetalt 
indkvartering, transport og service. Derudover 
vil evt. flybillet udstedt af EF ikke blive 
refunderet og indgår ikke i de 15.000 kr.

Afbestilling for alle destinationer til USA:
- Hvis kursisten afbestiller 45 dage eller 
tidligere i forhold til kursusstart, vil 
kursusafgiften blive refunderet med 
undtagelse af depositum, tilmeldingsgebyr og 
evt. afbestillingsdækning samt evt. flybillet 
udstedt af EF. 
- Hvis kursistens visum bliver afvist, vil hele 
depositummet, tilmeldingsgebyr og evt. 
afbestillingsdækning blive refunderet med 
undtagelse af evt. Flybillet udstedt af EF

- Hvis kursisten afbestiller med færre end 45 
dage til kursusstart, forbeholder EF sig retten 
til at beholde 3.500 DDK til dækning af 
udgifter til boligadministration. EF forbeholder 
sig også retten til at beholde op til 3.500 DDK 
for tilmeldingsgebyr, depositum, 
afbestillingsdækning og transport samt evt. 
flybillet udstedt af -EF Hvis kursistens visum 
bliver afvist, vil hele depositummet blive 
refunderet med undtagelse af evt. Flybillet 
udstedt af EF.

www.ef.com/campuses
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Tel: (+) 33 12 77 10

Afbestilling hvis kursisten skal til USA på et 
i-20 visa:
Kursister, der kommer ind i USA på et I-20 
Visa, der er opnået gennem EF, og derefter 
annullerer inden starten af planlagte klasser 
eller aldrig deltager i klasser, vil EF forbeholde 
sig retten til:

For et program på mindre end 12 uger, at 
beholde den fulde programafgift på op til 4 
uger, og 3.500 DKK af studentserviceafgiften 
for ikke refunderbare udgifter til 
indkvarteringsafdelingen. EF vil også beholde 
op til et maksimumsbeløb på 3.500 DKK for 
tilmeldingsgebyret, transfer og afbestillings-
dækningen.

For et program på 12 uger eller mere, at 
beholde den fulde programafgift på op til 6 
uger, og 3.500 DKK af studentserviceafgiften 
for ikke refunderbare indkvarteringsomkost-
ninger. EF vil også beholde op til et 
maksimumsbeløb på 3.500 DKK for 
tilmeldingsgebyret, transfer og afbestillings-
dækningen.

Afbrydelse af opholdet efter kursusstart:
Hvis kursisten efter sin ankomst til skolen 
ønsker at afbryde sit kursus, skal kursisten 
underrette skoledirektøren og underskrive en 
ændringsformular. Eventuel refusion sker 
igennem EF kontoret i Danmark, hvor rejsen er 
betalt. Datoen for afbrydelsen, er defineret 
som dagen efter den sidste dag af kurset, 
kursisten deltager i. I USA udmeldels en kursist 
automatisk, hvis han eller hun ikke deltager i 
undervisningen i 30 dage i træk. Ved 
afbrydelse af kursus uanset længde og 
destination vil evt. kampagnetilbud, rabatter 
eller tilskud til fly blive annulleret og 
modregnet evt. refundering.

Afbrydelse af kurser efter kursusstart i andre 
lande end USA: 
Her gælder, at man skal underrette 
skoledirektøren skriftligt om dette 4 uger i 
forvejen, og der vil blive ydet fuld refusion af 
kursusafgiften for de resterende uger, der 
ligger udover de 4 uger. EF er ikke ansvarlig for 
nogen refusion, hvis kursisten får afkortet sit 
kursus grundet overtrædelse af skolens eller 
landets love og regler.

Afbrydelse af kurser efter kursusstart for alle 
destinationer til USA:
Inden for for de første 4 uger af kursusstart: 
Hvis kursisten afbryder sit kursus inden for de 
første fire uger, beholder EF kursusafgiften for 
de første fire uger. Derudover vil EF beholde 
op til 3500 DKK (1750 DKK i Californien) for 
andre ikke refunderbare udgifter, herunder alle 
udgifter til administrationen, transfer og 
afbestillingsdækningen.  

Afbrydelse af kurser 4 uger efter kursusstart 
eller før halvvejs af ens kursus for alle 
destinationer til USA:
EF beholder alle omkostninger for de første fire 
uger, og kursisten får tilbagebetalt en del af 
kursusafgiften som følgende:
• Udenfor Californien: 50 % af den samlede 
resterende kursuslængde tilbagebetales. 
Derudover beholder EF op til 3.500 DKK for 
andre ikke-refunderbare udgifter, fx udgifter til 
administrationen, transfer, afbestillings-
dækning.
• I Californien: 60 % af den totale resterende 
kursuslængde tilbagebetales. Derudover 
beholder EF op til 1.750 DKK for andre 
ikke-refunderbare udgifter, fx udgifter til 
administrationen, transfer, afbestillings-
dækning.
• Uanset destination i USA vil den 
forholdsmæssige refusion blive udregnet på 
ugebasis. Hvis kursisten afbryder sit kursus 
midt i en uge, opfattes det af EF som en hel 
uge, forudsat at kursisten var til stede mindst 
en dag i den planlagte uge.

Halvejs eller senere i kursusforløbet:
• Udenfor Californien: Ved mindre end 50 % af 
kursuslængden tilbage beholder EF hele 
kursusafgiften
• I Californien: Ved mindre end 60 % af 
kursuslængden tilbage beholder EF hele 
kursusafgiften

Afbrydelse i Californien inden for første uge: 
Kursisten får fuld refusion på programafgift. 
Refusion for kurser generelt i USA gives inden 
45 dage og 30 dage i Californien fra den sidste 
dag af tilstedeværelsen på kurset. 

Uanset hvornår der afbrydes: Afgifter udover 
kursusafgifter såsom kursusmateriale, buskort, 
transfer etc, refunderes ikke. 

Ændringer lavet af EF før kursets start:
EF forbeholder sig retten til lave ændringer i 
kursistens betingelser for det købte kursus. 
Hvis EF er nødsaget til at lave væsentlige 
ændringer vil EF informere kursisten om disse 
og evt. effekt på kursuspris. Kursisten vil få 
direkte besked af EF per telefon eller den 
email, som er blevet oplyst som 
faktureringsadresse. Kursisten vil herefter have 
14 dage til følgende
1. Acceptere EF’s forslåede ændringer
2. Acceptere et erstatnings kursus fra EF der er 
til dels tilsvarende eller af lignende standard og 
pris, hvis EF kan tilbyde dette
3. Annullere sit program med fuld refusion af 
indbetalt beløb
Hvis kursisten ikke vender tilbage inden for 
overstående svarfrist, vil EF betragte 
ændringerne som godkendt.

Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.
Kursisten kan vederlagsfrit afbestille et 
sprogkursus, hvis der inden for et tidsrum af 14 
dage før sprogkursets påbegyndelse på 
rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette, 
forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, 
livsfarlige og smitsomme sygdomme eller 
andre hermed ligestillede begivenheder. For at 
kursisten kan afbestille vederlagsfrit skal den 

begivenhed, der berettiger til afbestilling, være 
fastslået eller dokumenteret på en tilstrækkelig 
objektiv måde, f.eks. af Udenrigsministeriet, 
sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk 
og www.ssi.dk. 

Den ansvarsfrie afbestillingsret gælder 
imidlertid ikke, hvis kursisten ved aftalens 
indgåelse kendte den pågældende 
begivenhed, eller begivenheden var almindelig 
kendt. Kan kursisten ikke afbestille 
vederlagsfrit i henhold til ovenstående, gælder 
de almindelige afbestillingsregler.

Kursistens pligter
Kursisterne skal overholde EF’s regler, mens de 
går på EF’s skole. Upassende adfærd omfatter 
ulovlige aktivitet eller adfærd, adfærd der 
bevidst forstyrrer læringsmiljøet eller skader 
EF’s ejendom, dertil også klassekammer-
aternes ejendele. Brud på dette kodeks, vil 
medføre bortvisning eller suspendering, og 
udenfor USA vil ingen tilbagebetaling vil blive 
udstedt. 

Kursisten skal generelt rette sig efter de 
ordensbestemmelser, der gælder for alle EF’s 
underleverandører fx værtsfamilier eller 
indkvarteringssteder og undervisningsfacili-
teter.

Pas og visum
Det er kursistens ansvar at være i besiddelse af 
et gyldigt pas med minimum seks måneders 
gyldighed ved rejsens afslutning samt de for 
rejsens gennemførelse nødvendige 
dokumenter, herunder visa og bevis for 
påkrævede vaccinationer. Det er kursistens 
ansvar at søge om visum og andre dokumenter 
nødvendige for opholdet. Det er kursistens 
ansvar at sørge for indfrielse af krav til pas og 
visum, herunder de øvrige nødvendige 
dokumenter og forhold for rejsens 
gennemførelse. For visse lande gælder der 
særlige regler for ind- og udrejse. Kursisten 
kan bl.a. finde information og vejledning på 
www.um.dk og www.ssi.dk.

Specifikke regler for visse destinationer
For kursister der ønsker at studere i Australien, 
New Zealand, British Columbia (Canada) og 
Singapore, findes der yderligere 
adgangsprocedurer, der skal udfyldes ved 
ansøgning såvel som lokale regler, som man 
informeres om ved forespørgsel herpå. 
Kursister under 18 år der rejser til British 
Columbia (Canada) kan blive påkrævet at 
betale et værgegebyr.

Specifikke love for visse destinationerm 
(Australien, New Zealand og Singapore) 
Australien: I henhold til ESOS loven er 
kursistens programafgift beskyttet under det 
nationale TPS skema i fald EF International 
Language Campuses går konkurs. Mere 
information kan findes på www.tps.gov.au. 
Kursisten er også beskyttet at australisk 
forbrugerlovgivning.
New Zealand: Under Sektion 253(1) i 
uddannelsesloven er kursistens uddannelse-
sudgift beskyttet i det tilfælde, at EF 
International Language Campuses alligevel 
ikke kan tilbyde det kursus, som kursisten skal 
starte på.
Singapore: Under EduTrust Certification 
Scheme, er kursistens programafgift under 
skolens Fee Protection Scheme (FPS). 

Brochurepriser
Priserne trykt i denne brochure er baseret på 
valutakurser, der var gældende den 10. oktober 
2019. 

Prisændringer
EF kan foretage ændringer i den aftalte pris for 
programmet, såfremt der sker ændringer i: 
– Transportomkostninger, herunder 
brændstofpriser 
– Skatter og afgifter eller gebyrer for visse 
tjenesteydelser, så som lufthavns-, havne-, 
landings- eller startafgifter 
– Valutakurser som er anvendt ved beregning 
af prisen. EF reserverer retten til at lave en 
valutakurs-opkrævning senest  20 dage før 
afrejse, hvis den fremmede valuta (valutaen på 
destinationen) stiger i værdi i perioden fra 
priserne gældende i denne brochure (Se 
afsnittet ‘Brochurepriser’) og op til 20 dage 
inden afrejse. Det samme gør sig gældende for 
kursisten ved et fald i destinationens valuta  
under samme forudsætninger, hvor kursisten 
kan henvende sig til EF og bede om at få penge 
refunderet, som omhandler programafgiften, 
indkvartering, transfer og valgfri EF aktiviteter 
ved skolen.

Beregningen af disse ændringer foretages efter 
nedenstående regne-eksempler: 

Aftalt pris 
– tænkte 
eksempler

Ændring Beregning Ny 
pris

3.000 DKK 
Heraf 
brændstoft-
illæg:

200 DKK

Stigning i 

brændstoftillæg:

50 DKK

Justeret samlet 
brændstof tillæg 
200 DKK + 50 
DKK

3.050 
DKK

3.000 DKK 

Heraf skatter 
og afgifter: 
500 DKK

Stigning i skatter 
og afgifter:

100 DKK

Justeret samlet 
skatter og 
afgifter 500 DKK 
+ 100 DKK

3.100 
DKK

3.000 DKK 

(v/ given 
valutakurs 
6,0 DKK for 1 
enhed)

Kursændring fra 
6.0 til 6,4 (for 1 
enhed) Dvs. 
kursdifference: 
0,4

Justeret 
valutakurstillæg 

Dermed er 
kursstigning i 
kroner baseret 
på følgende 
regnestykke: 
(3.000/6.0)*6.4

3.200 
DKK

EF meddeler kursisten om prisforhøjelser og 
prisnedsættelser snarest muligt, efter dette er 
blevet besluttet. Prisen kan max. forhøjes med 
8% af studieprogrammets pris og senest 20 
dage før afrejse. Hvis forhøjelsen er mere end 
8% af studieprogrammets pris, vil kursisten 
være berettiget til vederlagsfrit at hæve købet, 
hvis de vil dette. 
Kursisten har ret til at kræve en prisreduktion, 
hvis den lokale valuta-kurs falder fra den dato, 
hvor valuta-kursen er gældende fra og til det 
tidspunkt, hvor den sidste faktura er udskrevet.

Persondata
Kursistens persondata, såsom data indberettet 
i ansøgningsskemaet, vil blive behandlet af EF 
til at fuldføre kursistens bestilling, give denne 
de produkter og tjenester, som er bestilt 
(herunder rejse-og sygesdækning), til 
kundeservice, eller hvad der i øvrigt måtte 
være nødvendigt for at udføre kontrakten 
mellem kursisten og EF.
EF vil kun opbevare kursistens persondata, så 
længe det er nødvendigt for det formål, som 
den er blevet indsamlet til, samt i 
overensstemmelse med fristerne fastsat ved 
lov og god markedspraksis, medmindre 
yderligere fastholdelse er nødvendig for at 
indfrie et lovmæssigt krav. EF vil opbevare 
persondata til markedsføringsformål indtil 
kursisten trækker sit samtykke.
Hvis kursisten gerne vil have en kopi af de 
oplysninger EF har om denne, eller en kopi af 
standardbestemmelserne om databeskyttelse, 
eller gerne vil rette eller slette persondata, eller 
begrænse behandlingen af persondata, på 
anden måde gøre indsigelse mod EF’s data 
behandling, eller bruge kursisten ret til 
data-portabilitet, kan kursisten kontakte 
arrangøren (den dataansvarlige) på adressen 
Selnaustrasse 30, CH-8001, Zurich, Schweiz 
eller via formularen der findes på http://www.
ef-danmark.dk/. Hvis kursisten ønsker at 
indgive en klage, kan tilsynsmyndigheden i 
dennes hjemland kontaktes.
Se venligst EFs persondatapolititk https://
www.ef-danmark.dk/legal/privacy-policy/ for 
at læse alle oplysninger om, hvordan EF 
behandler kursistens personlige data og 
dennes rettigheder.

Billede og filmmateriale
Ved at acceptere EF’s generelle betingelser, 
accepterer kursisten, eller dennes værge/
forældre, samtidig at EF må anvende alle 
fotografier, film og lydmateriale der:
• Er skabt af EF og/eller af EF’s medarbejdere 
under kurse hvor kursisten fremgårt, uden at 
spørge om yderligere tilladelse. Fx på 
Facebook, Instagram, Twitter mv. under 
hashtag #EFMoment eller andre EF hashtags 
• Er skabt af kursisten selv som en del af kurset 
og/eller upladed til sociale medier
til at markedsføre EF’s kurser og services.

Mangler og reklamation
Konstateres en mangel efter rejsens 
begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - 
skal kursisten straks efter konstateringen 
reklamere over manglen til EF i Danmark, 
eventuelt EFs repræsentant på rejsemålet eller 
til den underleverandør, som manglen angår. 
Hvis EFs repræsentant eller underleverandør 
ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter 
kursistens opfattelse afhjælper tilfredsstil-
lende, skal kursisten reklamere direkte over for 
EF. 
Kursisten skal sikre sig, at reklamationen bliver 
noteret af EFs medarbejdere og/eller 
underleverandører på stedet – f.eks. gennem 
en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig 
form. Herudover bør kursisten sørge for at få 
udleveret en kvittering for reklamationen. 

Undlader kursisten at reklamere som beskrevet 
ovenfor, mistes retten til efterfølgende at 
påberåbe manglen og rette krav mod EF.
Såfremt kursisten ikke er tilfreds med EFs 
ageren i forhold til reklamationen kan kursisten 
vælge til at klage til pakkerejseankenævnet ved 
rejser under 3 måneder varighed. Ved rejser på 
mere end 3 måneder kan kursisten klage til 
Center for Klageløsning (Forbruger-kla-
genævnet)

Ansvar ved force majeure 
EF er ikke ansvarlig for tab eller skade 
forårsaget af begivenheder udenfor EF’s 
kontrol. Dette inkluderer, men er ikke alene 
dækket af, force majeure, brand, 
naturkatastrofe, politiske tiltag, terrorist-han-
dlinger, leverandørers manglende indfrielse af 
aftaler EF etc. Sådanne forhold påvirker ikke 
kursistens krav og rettigheder i forhold til 
pakke-rejseloven.

Trykfejl
Der tages forbehold for datoændringer samt 
trykfejl og EF forbeholder sig retten til at 
ændre trykfejl og informationer i denne 
brochure/online, herunder også de generelle 
betingelser. EF er ikke bundet af åbenlyse 
trykfejl.

Værneting og lovvalg
Denne aftale er håndhævet af dansk 
lovgivning. Kan enighed om et erstatningskrav 
og/eller –beløb ikke opnås ved klage til EF, kan 
kursisten indbringe klagen for Pakkerejse-An-
kenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. 
Nævnets hjemmeside er www.pakkerejseanke-
naevnet.dk. Ved rejser med EF på mere end 3 
måneder hvor enighed om et erstatningskrav 
og/eller –beløb ikke opnås ved klage til EF, kan 
kursisten indbringe klagen for Center for 
Klageløsning (Forbruger-klagenævnet), 
Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, 
eller på minsag.forbrug.dk og her oprette 
klagen.
Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte 
opstå eller udspringe af en given aftales 
tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan 
løses mellem parterne alene eller ved Center 
for Klageløsning, skal, hvis parterne ønsker at 
indbringe sagen, anlægges ved de danske 
nationale domstole til endelig afgørelse, og vil 
være underlagt dansk ret.

Insolvensbeskyttelse
EF har insolvensbeskyttelse under 
Rejsegarantifonden i Danmark (www.
rejsegarantifonden.dk). Kunden er beskyttet 
imod rejsearrangørens konkurs, når man har 
købt en pakkerejse på maksimalt 3 måneder. 

Kursusansvarlig
Alle rejser og sprogkurser i denne brochure og 
online er organiseret af EF Education First Ltd. 
Sellnaustrasse 30, CH8001, Schweiz – for ikke 
EU-lande, mens EF International Language 
Schools Ltd. Sellnaustrasse 30, CH8001, 
Schweiz organiserer rejser og sprogkurser til 
EU lande.

EF Education First Ltd. og EF International 
Language Schools Ltd er forsikringstagere af 
gruppeforsikringen udstedet af ERIKA 
Insurance Ltd.

EF Education A/S (CVR-nr: 16460516) fremmer 
rejser og sprogkurser i Danmark, organiseret 
og solgt af EF International Language Schools 
Ltd., Zurich, Schweiz og EF Education First 
Ltd., Zurich, Schweiz.

EF Sprog i Udlandet
Vester Farimagsgade 1, 1. sal
1606, København V, 
Danmark 
Telefon: +45 33 12 77 10
E-mail: sprogkurser@ef.com

Start datoer
Intensivt, Alment & Eksamenskurser i:

London, Cambridge, Brighton, Manchester, 
Eastbourne, Boston, Chicago, Santa Barbara, 
Seattle, Honolulu, Toronto, St. Julian’s, 
München, Paris, Barcelona, Playa Tamarindo, 
Rom, Auckland, Sydney, Perth, Singapore, Los 
Angeles, Lissabon:

2020: Januar 13, 27; Februar 10, 24; Marts 9, 
23; April 6, 20; Maj 4, 18; Juni 1B, 15B, 29B; Juli 
6*B, 13B, 20*B, 27B; August 3*B, 10B, 24; 
September 7, 21; Oktober 5, 19; November 2, 
16, 30; December 14, 28.

*Undtagen Sydney, Auckland og Perth
BStart datoer for grundkursus i alle de 
ovenstående destinationer undtagen Perth, 
Sydney og Auckland.

Intensivt, Alment, Grundkursus og 
eksamenskursus i Perth, Sydney og Auckland:

2020: Januar 6, 13, 20, 27; Februar 3, 10, 17, 24; 
Marts 2, 9, 16, 23.

Oxford, Bristol, Bournemouth, Dublin, New 
York, Miami Beach, San Diego, San Francisco, 
Vancouver, Cape Town, Brisbane Madrid, 
Malaga, Berlin, Nice, Shanghai, Tokyo, Seoul, 
Dubai, Moskva.§

2020: Januar 6, 20; Februar 3, 17; Marts 2, 16, 
30; April 13, 27; Maj 11, 25B; Juni 8B, 22B, 29*B; 
Juli 6B, 13*B, 20B, 27*B; August 3B, 10*B, 17B, 31; 
September 14, 28; Oktober 12, 26; November 9, 
23; December 7, 21.

*Undtagen Brisbane og Cape Town
BStartdatoer for grundkursus i alle de 
ovenstående destinationer undtagen, Cape 
Town og Brisbane.
§Første startdato er 6. januar 2020

Intensivt, Alment, Grundkursus og 
Eksamenskursus i Cape Town og Brisbane:

2020: Januar 6, 13, 20, 27; Februar 3, 10, 17, 24; 
Marts 2, 9, 16, 23.

Cambridge Clare College:  
2020: Juni 29, Juli 6, 13, 20, 27; August 3, 10.

Saint-Raphaël: 
2020: Juni 29; Juli 6, 13, 20, 27; August 20.

Studieår i udlandet:

2020: Januar 6, April 20, Juni 15*, September 
14

*Startdatoer for udvalgte skoler. Kontakt dit 
lokale EF kontor.
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Tilmelding
Din bekræftelse

Persondata

Ved indbetaling af 1. faktura bekræfter jeg, og mine forældre/værge at have læst 
og forstået EFs persondatapolitik som findes her: https://www.ef-danmark.dk/
legal/privacy-policy/ - EF vil kun opbevare kursistens persondata, så længe det er 
nødvendigt for det formål, som den er blevet samlet til, samt i overensstemmelse 
med fristerne fastsat ved lov og god markedspraksis, medmindre yderligere fasthold-
else er nødvendig for at indfrie et lovmæssigt krav. EF vil opbevare persondata til 
markedsføringsformål indtil kursisten trækker sit samtykke.

Vilkår og betingelser

Med min underskrift giver jeg EF Education First lov til at træffe passende foranstalt-
ninger i tilfælde af en medicinsk nødsituation. Jeg har læst, forstået og accepteret 
vilkårene og betingelser beskrevet på siderne 89-90 i denne brochure. (Er jeg under 
18 år, vil en underskrift fra en forældre/værge udgøre et samtykke, hvilket er et krav, 
for at den studerende kan deltage i EF-programmer inkl. aktiviteter.
Ansøgers underskrift ................................................................................................................
Dato .............................................................................................................................................
Navn på forældre eller værge .................................................................................................
Navn på forældre eller værge .................................................................................................
Dato .............................................................................................................................................  
(hvis ansøgeren er under 18 år)

Send eller e-mail blanketten til: 
EF Education First A/S 
Sprog i Udlandet 
Vester Farimagsgade 1, 1. sal 
1606 København V 
Danmark 
Tel: +45 33 12 77 10 
E-mail: sprogkurser@ef.com

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte sprogkurser@ef.com 
Anbefal en ven! Kender du nogen, som er interesseret i et sprogkursus i udlandet?

Fornavn ............................................................. Efternavn........................................................
Adresse .......................................................................................................................................
Telefon .............................................................. Mobil ...................................... ........................ 
E-mail ................................................................ Fødselsdato (dag/måned/år) .......................

Indkvartering

EF Værtsfamilie: Enkeltværelse
EF Værtsfamilie: Dobbeltværelse
EF Campus: Enkeltværelse
EF Campus: Dobbelt/Multi
EF Kollegium: Enkeltværelse
EF Kollegium: Dobbelt/Multi
EF Lejlighed 
Hotel 

Tilmeld dig ved  
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EF Intensivt
EF Alment
EF Grund
EF Forretningsengelsk
Cambridge English forberedelse
Cambridge English eksamen center
BULATS Eksamenskurser
IELTS Eksamenskurser
TOEFL Eksamenskurser
TOEIC Eksamenskurser
GMAT Eksamenskurser
Andre eksamensforberedende kurser
EF Praktik/Frivilligt arbejde
EF Studieår i Udlandet
EF Advanced Diploma
EF Executive
EF Camps og EF Studios

Venligst udfyld denne formular, og send den med posten, pr. email, eller kom forbi 
kontoret personligt. Skriv venligst med blokbogstaver.

Personlige data

 Mand    Kvinde
Fornavn .......................................................................................................................................
Efternavn ....................................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................
Postnummer ...............................................................................................................................  
By .................................................................................................................................................
Telefon ........................................................................................................................................
Mobil ...........................................................................................................................................
Emailadresse (obligatorisk) ......................................................................................................
Email addresse til at sende faktura til.....................................................................................
Fødselsdato (dag/måned/år) ...................................................................................................
Fødeby ........................................................................................................................................
Statsborgerskab ........................................................................................................................
Beskæftigelse.............................................................................................................................
Navn på universitet eller arbejdsgiver ...................................................................................
......................................................................................................................................................
Undervisers navn .......................................................................................................................
Er du ryger? ...........................................................................................................  Ja    Nej
Har du nogen form for allergi eller andre helbredsproblemer? ....................  Ja    Nej 
Hvis ja, hvilke: ............................................................................................................................
Hvordan hørte du første gang om EF? ...................................................................................  
......................................................................................................................................................

Din kursusinformation
Kursusstartsdato (dag/måned/år) ..........................................................................................
Antal uger ...................................................................................................................................
Planlægger du at tage en eksamen?  .....................................................................................
hvis ja, hvilken?* ........................................................................................................................
*Venligst specificér, hvilken eksamen såsom TOEIC, IELTS, FCE, CAE, CPE, BULATS, etc.
Hvad er dit sproglige niveau? .......................................  Begynder   Øvet    Rutineret

Valgfrie EF-rejseservices
Ønsker du, at EF skal hjælpe dig med fly? ....................................................................  Ja
Ønsker du, at EF skal arrangere afhentning                      Fra lufthavnen     Tur/retur 
fra og til lufthavnen?

Rejse-og sygedækning
Det er obligatorisk at være forsikret på sin rejse og vores ERIKA rejse- og 
sygedækning er derfor inkluderet for alle vores studerende. Såfremt du ikke ønsker 
at benytte denne forsikring skal du kontakte os og sende en kopi af din forsikring-
spolice på engelsk til os.


