
Vilkår og betingelser for BookBeat Student DK 

 
1: Generelt 

BookBeats tilbud til studerende, BookBeat Student, ("Studentertilbuddet") leveres af BookBeat i 

overensstemmelse med BookBeats generelle vilkår og betingelser samt disse vilkår for BookBeat 

Student. For fuldstændige vilkår og betingelser, der gælder for dit BookBeat-abonnement under 

Studentertilbuddet (f.eks. i forhold til pris- og vilkårsændringer, opsigelse, fortrydelsesret og 

reklamationsret mv.), anbefaler vi, at du omhyggeligt læser BookBeats generelle vilkår og betingelser 

i deres helhed, ud over disse vilkår og betingelser for BookBeat Student. 

 
Du har mulighed for at gøre brug af Studentertilbuddet, efter du har tilmeldt dig et BookBeat Basic- 

abonnement og din uddannelsesstatus er blevet verificeret i overensstemmelse med 

adgangskravene og verificeringsproceduren nedenfor. Du kan aktivere Studentertilbuddet, uanset 

om du er ny BookBeat-bruger, eller om du allerede har et aktivt abonnement på BookBeat Basic. 

 
Ved at aktivere Studentertilbuddet accepterer du BookBeats generelle vilkår og betingelser samt 

disse vilkår og betingelser, som gælder for BookBeat Student. 

 
2: Berettigelse/kvalifikation 

For at kunne indløse Studentertilbuddet skal du være fyldt 18 år og være tilmeldt en akkrediteret 

videregående uddannelsesinstitution ("Kvalifikationskrav"). 

 
For at aktivere Studentertilbuddet skal du verificeres som studerende. Dette sker ved at du oplyser 

dit navn, gyldig uddannelsesinstitution, e-mailadresse, fødselsdato eller andre dokumenter, der 

bruges til at vurdere, om du er berettiget til Studentertilbuddet eller ej. ("Verificering"). Efter 

godkendt Verificering vil du modtage en bekræftelsesmail, og Studentertilbuddet vil blive aktiveret 

fra din næste betalingsperiode. 

 
BookBeat bruger SheerID, en betroet tredjepartstjeneste, til at verificere, at du opfylder 

kvalifikationskravene. BookBeat forbeholder sig retten til at afgøre, om du er en kvalificeret 

studerende efter eget skøn. SheerID gemmer kun oplysninger, der er nødvendige for at verificere, at 

du er berettiget til Studentertilbuddet. BookBeat gemmer ikke de oplysninger, der er nødvendige for 

at foretage verificeringen. For mere information om, hvordan SheerID vil behandle dine persondata, 

se venligst deres persondatapolitik. 

 
3: Pris 

Studentertilbuddet giver dig adgang til BookBeat Basic til nedsat pris i henhold til gældende 

prisoplysninger på BookBeats hjemmeside, og anvendes først efter godkendt verificering. Bemærk 

venligst, at Studentertilbuddet kun giver dig rabat på den månedlige abonnementspris for BookBeat 

Basic, og der gives ingen rabat på andre abonnementsformer, som BookBeat tilbyder fra tid til 

anden. Du har til enhver tid mulighed for at skifte til en anden abonnementstype uden at opsige dit 

abonnement, men du vil herefter blive opkrævet normalprisen for det valgte abonnement i henhold 

til prisoplysninger på BookBeats hjemmeside. 

 
Studentertilbuddet gælder kun prisen på det almindelige abonnement på BookBeat Basic, og der vil 

ikke blive givet rabatter på prisen for ekstra profiler, der kan tilføjes dit abonnement. 

Studentertilbuddet gælder for normalprisen på BookBeat Basic og kan ikke kombineres med andre 

rabatter eller tilbud. 



4: Øvrige betingelser 

(a) Studietilbuddet kan aktiveres i 3 tilbudsperioder pr. bruger og tilbudsperioden er på 12 måneder 

fra aktiveringsdatoen. Du kan benytte studietilbuddet i maksimalt 3 år fra første aktiveringsdato, 

forudsat at du opfylder kravene i hver tilbudsperiode. 

 
(b) Verificeringen er gyldig i 12 måneder. Det betyder, at du skal verificeres som studerende én gang 

om året for at dokumentere, at du stadig opfylder kvalifikationskravene og for at aktivere en ny 

tilbudsperiode. Hvis du ikke foretager en ny verificering inden den sidste dag i den aktuelle 

Tilbudsperiode, ændres prisen på dit abonnement automatisk til normalprisen for BookBeat Basic, 

hvis du ikke har opsagt abonnementet på forhånd. 

 
(c) Hvis du opsiger dit abonnement i en tilbudsperiode, er studietilbuddet ikke længere gyldigt. Hvis 

du genaktiverer dit opsagte abonnement og stadig er inden for en tilbudsperiode, kan du via 

BookBeat aktivere studietilbuddet i den resterende tid af tilbudsperioden. 

 
(d) Når du ikke længere opfylder kvalifikationskravene (f.eks. hvis du er færdiguddannet eller af 

anden årsag ikke længere er studerende på en godkendt uddannelsesinstitution), vil dit abonnement 

fortsætte som normalt, men du vil blive opkrævet normalprisen for BookBeat Basic, når nuværende 

Tilbudsperiode udløber, hvis du ikke har opsagt abonnementet på forhånd. 

 
(e) Du kan til hver en tid opsige dit abonnement ved at logge ind på din BookBeat-konto og følge 

instruktionerne på siden. 

 
(f) Studentertilbuddet er personligt og kan ikke overføres eller aktiveres for andre brugere end dig 

selv. 

 
(g) BookBeat forbeholder sig retten til at ændre, afslutte eller afbryde leveringen af 

Studentertilbuddet til enhver tid og uanset årsag. Ved ophør af Studentertilbuddet har BookBeat 

ingen forpligtelse til at indløse yderligere Studentertilbud. Hvis du har aktiveret en Tilbudsperiode, 

udløber dit abonnement som normalt ved opsigelse af Studentertilbuddet, men du vil blive 

opkrævet normalprisen for BookBeat Basic, når den aktuelle betalingsperiode er udløbet, hvis du 

ikke på forhånd har opsagt abonnementet. 

 
(h) BookBeat forbeholder sig retten til øjeblikkeligt at afslutte en Tilbudsperiode og trække et 

aktiveret Studentertilbud tilbage, hvis BookBeat har grund til at mistænke, at du har overtrådt nogen 

af disse vilkår. 

 
5: Kontakt 

Det er BookBeat AB, et svensk aktieselskab, (virksomhedsnummer: 556560-4583, momsnummer: SE 

556560458301) med registreret adresse Sveavägen 56, 111 34 Stockholm, som tilbyder 

Studentertilbuddet. For at komme i kontakt med vores kundeservice, send en e-mail til 

support.dk@bookbeat.com. Andre spørgsmål kan sendes til info.dk@bookbeat.com eller til vores 

adresse BookBeat AB, Box 3159, 103 63 Stockholm, Sverige. 
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