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Yleiset ehdot 

Kurssit ja ajankohdat 

Kurssien kuvaus ja ajankohdat löytyvät Internet-sivuiltamme. Kurssiohjelmassa (pdf-tiedosto) on kuvattu 
kaikki kurssit. Ohjelmassa olevat ajankohdat voivat olla muuttuneet ja voimassa olevat ajankohdat 
löytyvät kurssihakemistosta alueittain; CLASSIC-Simatic-kurssit; CLASSIC-Sinumerik-, Sinamics- ja 
Simotion-kurssit; TIA-Portal-kurssit. Jos kurssille ei ole merkitty ajankohtaa, niin ota yhteys 
kurssitoimistoon.  

Ilmoittautuminen  

Kursseille ilmoittaudutaan rekisteröitymällä koulutussivuillamme ja täyttämällä kurssi-ilmoittautuminen.  
Myöhemmin näet ”MyTraining”-sivulta kurssitilanteesi ja voit sieltä myös peruuttaa kurssiin 
osallistumisesi. 

Voit myös ilmoittautua laittamalla sähköpostia osoitteeseen: koulutus.fi@siemens.com 
Kurssi-ilmoittautumisesta pitää selvitä kaikki yhteystiedot ja laskutusosoite sekä mahdollinen ostonumero 
tai merkki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tai viimeistään ennen koulutuksen alkamista osallistujien tulee palauttaa 
allekirjoitettu informaatio- ja suostumuslomake, mikäli sellainen on tilaajalle tai yksittäisille osallistujille 
lähetetty (katso kohdasta Vientivalvonta).   
 

Vahvistus 

Vahvistamme kurssin kirjallisesti sähköpostilla n. 2 viikkoa ennen ajankohtaa.   

Kurssipaikka  

Kurssipaikka on Siemens Osakeyhtiön koulutustilat, Derby Business Park, Tarvonsalmenkatu 19, 02600 
Espoo. Jos kurssi pidetään jossain muualla, siitä on ilmoitus kurssin tiedoissa. 

Majoitus ja matkaliput  

Pyydämme osallistujia tarvittaessa varaamaan hotellin itse hyvissä ajoin. Matkaliput kannattaa varata 
vasta kun kurssi on vahvistettu. ”Tervetuloa kurssille” -tiedotteessa on hotellien yhteystietoja ja 
saapumisohjeita. 

Kurssihinta ja ajankohta 

Kurssin hintaan sisältyvät opetus, harjoituslaitteet kurssin ajaksi, kurssimateriaali sähköisessä muodossa, 
kahvit ja lounas. Kurssilainen voi tilata tulostetun kurssimapin erikseen hintaan 80€ (alv 0 %). 
Kurssimaksu peritään heti kurssin päätyttyä. Maksuehto on 14 päivää ellei asiakkaalla ole sopimusta 
jostain muusta maksuajasta. Hinnat ovat ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.   

Asiakas peruuttaa kurssipaikan 

Peruutukset on tehtävä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista 
veloitetaan 50 % kurssin hinnasta. Jos asiakas jättää peruuttamatta ja saapumatta kurssille, veloitamme 
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koko kurssin hinnan. Estyneen kurssilaisen tilalle voidaan veloituksetta vaihtaa toinen henkilö. 
Osallistumis- tai peruutusmaksua ei peritä lainkaan, mikäli peruuttaminen tapahtuu sairauden tai vamman 
takia. Ota esteen ilmaannuttua heti yhteys kurssitoimistoon ja toimita sinne lääkärintodistuksesta kopio. 

Siemens peruuttaa kurssin 

Siemensillä on oikeus peruuttaa koulutustapahtuma tai muuttaa koulutustapahtuman ajankohtaa 
tarvittaessa ennen kuin kurssi on vahvistettu. Siemensillä on oikeus peruuttaa tai keskeyttää kurssi koska 
tahansa pakottavasta syystä esim. kouluttajan sairastuttua. Kurssi pyritään järjestämään uudelleen tai 
jatkamaan sitä kohtuullisen ajan kuluessa. Siemens tekee kuitenkin kaikkensa, jotta kurssi pystyttäisiin 
pitämään ajallaan. Siemens ei vastaa kurssilaiselle jo muodostuneista kuluista kuten matka- tai 
majoituskulut.  

Vientivalvonta 

Vientivalvontalainsäädäntöön perustuen osa Siemensin järjestämistä koulutuksista on vientivalvonnan 
alaisia. Tämän takia Siemensin on maailmanlaajuisesti tarkistettava koulutuksiin osallistuvien henkilöiden 
taustat, jotta voidaan varmistaa, ettei koulutukselle ole vientivalvontasäännösten asettamia esteitä. 
Siemens tekee ns. Damex (Data Automated Export Control System) -tarkastuksen kaikista 
vientivalvonnan alaisiin koulutuksiin osallistuvista henkilöistä. Damex -tarkastuksen tarkoituksena on 
verrata osallistujia eri viranomaisten ylläpitämiin sanktio- ja pakotelistoihin.  

Mikäli Damex -tarkastuksessa ilmenee, että koulutukseen ilmoittautuneen henkilön osallistumiselle on 
yllämainituista syistä este, ei Siemens ole velvollinen tarjoamaan koulutusta kyseiselle henkilölle. 
Tällaisessa tapauksessa mahdollisesti jo maksettu koulutuksen hinta palautetaan. Siemens ei kuitenkaan 
korvaa mahdollisia matkakustannuksia tai menetettyä hyötyä.  

Muut ehdot 

Koulutuksen taltioiminen millään keinoilla kuten esimerkiksi videoimalla, nauhoittamalla tai ottamalla kuvia 
koulutuksesta on kielletty ilman Siemensin antamaa erillistä lupaa.  

Kaikki kurssin aikana esitetty tai muuten käyttöön annettu materiaali on Siemensin yksinomaista 
omaisuutta, ellei toisin mainita. Osanottajien koulutustapahtuman yhteydessä saaman aineiston kopiointi, 
julkinen esittäminen, edelleen jakaminen tai luvaton käyttö kokonaisuudessaan tai osittain ilman 
Siemensin kirjallista etukäteislupaa on ehdottomasti kielletty.  

Siemens pidättää itsellään oikeuden muuttaa kurssien sisältöä, hintaa ja ajankohtaa ennen 
kurssivahvistuksen lähettämistä.  Siemens ei vastaa mahdollisen lakon tai muun ylivoimaisen esteen 
aiheuttamasta sopimusvelvoitteen laiminlyönnistä.  

 

 

 


