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Booking og annen informasjon 
 
 
Pris 
1. Den opplyste prisen gjelder for operasjon på 2-pasient-basis, dvs. at Dr. Hussain kan operere to pasienter 
på samme dag. Det betyr at Dr. Hussain noe av tiden vil se til en annen pasient og rent praktisk får det den 
konsekvens at operasjonen blir forlenget med ca. 1-3 timer per dag. Operasjonen vil da ta eksempelvis 9-11 
timer fremfor 8 timer per dag. 
 
Du kan velge operasjon at det bare er din operasjon som er på programmet på operasjonsdagen, dvs. Dr. 
Hussain ikke planlegger andre operasjoner samtidig med din operasjon. Dette medfører en 30% økning i 
prisen. Du må i så fall informere Dr. Hussain om at du ønsker operasjon på 1-pasient-basis før du booker en 
time og før betaling av depositum. I motsatt fall kan det medføre at ditt ønske ikke kan imøtekommes. 
 
Dr. Hussain anbefaler 2-patient-basis, da operasjonen essensielt sett er den samme bortsett fra 
tidsfaktoren. 
 
2. Med mindre annet er avtalt, så vil prisen forutsette at du ikke tidligere har hatt en hårtransplantasjon. 
Hvis du tidligere har hatt en hårtransplantasjon  så tar operasjonen normalt lengre tid og det blir et tillegg i 
prisen. 
 
3. Ved tidligere hårtransplantasjon kan/vil Dr Hussain kanske oppgi en fast pris for operasjonen, 
eksempelvis dersom du tidligere har fått gjort en hårtransplantasjon, hvis du skal ha en reparasjon av en 
tidligere hårtransplantasjon, skal ha en “uvanlig” hårtransplantasjon eksempelvis transplantasjon til 
øyebryn, øyevipper eller skjegg. Der kan også være andre forhold, som gjør, at Dr Hussain vil gi fastpris. 
 
4. For pasienter fra Sverige og Norge er den avtalte prisen i norske kroner. For pasienter fra Danmark og 
andre land er den avtalte prisen i danske kroner. Den vil/kan så bli omregnet til norske kroner i forbindelse 
med avregningen. 
 
Booking 
Ved booking betales et depositum på NOK 12 000 (eller DKK 10.000) per operasjonsdag som reserveres. 
Depositum refunderes IKKE under noen omstendigheter. 
Vennligst overfør depositum til: 
 
International Hair Clinic 
DnBNOR: 1503.09.23070 
(Ved overførsel fra utlandet, bruk IBAN: NO6815030923070  
Swift: DNBANOKKXXX) 
 
Pasienter fra Danmark kan eventuelt overføre til Danske Bank, reg nr 3357, konto 3357079209 
(Mohammad Mazhar Hussain) 
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Betaling 
Restbeløp må være innbetalt på ovenstående konto innen første operasjons-dag. Mot et tillegg på 2% av 
restbeløpet kan du velge å betale restbeløp kontant på første operasjons-dag. I spesielle tilfeller kan  
delbetaling avtales. 
 
Endring av avtale/operasjonsdato 
Hvis du endrer operasjons-avtale med minst 4 ukers varsel overføres depositum til den neste avtalen. Ved 
endring av operasjons-dato med mindre enn 4 ukers varsel mister du depositumet og du må betale nytt 
depositum for en ny avtale. 
 
Manglende fremmøte eller for sent fremmøte. 
Du må være på klinikken til avtalt tidspunkt. Ved forsinkelse utover 15 minutter påløpes NOK 2500 pr. 
påbegynte time. Ved manglende fremmøte første dag forfaller hele depositummet og en eventuelt 
booking for neste dag eller de neste dager kanselleres. Hvis du har fått oppgitt en fastpris for operasjonen, 
så er det ikke noen betaling ved forsinket fremmøte, men du må betale hele operasjonsprisen uanset hvor 
mange grafts som kan taes ut på den avsatte tiden. Det er derfor i din egen interesse å komme til tiden!! 
 
Hvis du vet at du ikke vil være i stand til å komme til avtalt tid, så bes du informere Dr. Hussain 
så fort som mulig. 
 
Antall hår eller grafts 
Dr. Hussain kan ikke garantere at det er mulig å transplantere det planlagte antall hår eller grafts innenfor 
den avsatte tiden eller at donor-området gir anledning til å ta det planlagte antall grafts. Pasienten må 
naturligvis bare betale for det faktiske antall grafts som transplanteres med mindre det er avtalt fast pris. 
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