
Vilkår for BookBeat Student 

1. Generelt  

BookBeat sitt Studenttilbud BookBeat Student («Studenttilbudet») leveres av BookBeat i samsvar 

med BookBeats generelle vilkår og betingelser og disse vilkårene for BookBeat student. For 

fullstendige vilkår og betingelser som gjelder for ditt BookBeat-abonnement under Studenttilbudet 

(for eksempel i forhold til pris- og vilkårsendringer, oppsigelse, angrerett og klage etc.), anbefaler vi at 

du leser nøye gjennom BookBeats generelle vilkår og betingelser i deres helhet i tillegg til disse 

vilkårene og betingelsene for BookBeat student. 

Du har mulighet til å benytte deg av Studenttilbudet etter at du har registrert deg for et BookBeat 

Basic-abonnement og verifisert deg som student i henhold til kvalifikasjonskravene og 

vertifiseringsprosedyren nedenfor. Du kan aktivere Studenttilbudet uansett om du er ny bruker eller 

om du allerede har et aktivt abonnement på BookBeat Basic.  

Ved å aktivere Studenttilbudet godtar du BookBeats generelle vilkår og disse vilkårene for BookBeat 

student. 

 

2. Kompetanse 

For å ta del av Studenttilbudet må du ha fylt 18 år og være registrert i en gradsutsendelse og 

akkreditert høyere utdanningsinstitusjon («Kvalifikasjonskrav»).  

For å aktivere Studenttilbudet må du verifisere deg som student ved å oppgi opplysninger som navn, 

gyldig utdanningsinstitusjon, e-postadresse, fødselsdato eller andre dokumenter som brukes for å 

vurdere om du har en rett til Studenttilbudet eller ikke («Verifisering»). Etter godkjent verifisering vil 

du motta en bekreftelses e-post og Studenttilbudet aktiveres fra neste måneds betalingsperiode. 

BookBeat bruker SheerID, en pålitelig tredjepartstjeneste, for å bekrefte at du oppfyller 

kvalifikasjonskravene. BookBeat forbeholder seg retten til å bestemme om du er kvalifisert student 

eller ikke etter eget skjønn. SheerID vil kun lagre informasjon som er nødvendig for å bekrefte at du 

er kvalifisert for Studenttilbudet. BookBeat vil ikke lagre informasjonen som er nødvendig for å foreta 

verifiseringen. For mer informasjon om hvordan SheerID vil behandle din personlige informasjon, se 

deres retningslinjer for personopplysninger. 

 

3. Pris 

Studenttilbudet gir deg tilgang til BookBeat Basic til rabattert pris i henhold til gjeldene 

prisinformasjon på BookBeafFt sin nettside og gjelder kun etter godkjent verifisering. Vær 

oppmerksom på at Studenttilbudet kun gir deg rabatt på den månedlige abonnementsprisen for 

BookBeat Basic og det gir ingen rabatt på andre abonnementstyper som tilbys av BookBeat fra tid til 

annen. Du har muligheten til å bytte til et annet abonnement når som helst uten å si opp 

abonnementet, men da vil du bli belastet med ordinær pris for valgt abonnement i henhold til 

prisinformasjonen på BookBeat sin nettside. 

Studenttilbudet gjelder kun prisen på det vanlige abonnementet for BookBeat Basic, og det kan ikke 

bli gitt noen rabatter for prisen per ekstra profil som legges til i abonnementet. Studenttilbudet er 

gyldig til ordinær pris for BookBeat Basic og kan ikke kombineres med andre rabatter eller tilbud. 

https://www.sheerid.com/global-privacy-policy/


4. Andre vilkår 

(a) Studenttilbudet kan aktiveres maksimalt 3 ganger per bruker og løper i maksimalt 12 måneder av 

gangen fra aktiveringsperioden («Tilbudsperiode»). Du har rett til Studenttilbudet i maksimalt 3år fra 

første aktiveringsdato, gitt at du oppfyller kvalifikasjonskravene i løpet av hver tidsperiode. 

(b) Verifikasjonen er gyldig i 12 måneder. Dette betyr at du må bekrefte deg selv som student en gang 

i året for å vise at du fortsatt oppfyller kvalifikasjonskravene og for å aktivere en ny tilbudsperiode. 

Hvis du ikke foretar en bekreftelse før siste dag i gjeldende tilbudsperiode, vil prisen på abonnementet 

ditt automatisk endres til ordinær pris for BookBeat Basic hvis du ikke har sagt opp abonnementet på 

forhånd.  

(c) Hvis du sier opp abonnement ditt i løpet av en Tilbudsperiode, vil Studenttilbudet opphøre å være 

gyldig og du har da brukt opp gjeldende Tilbudsperiode. 

(d) Når du ikke lenger oppfyller kvalifikasjonene (for eksempel hvis du har uteksaminert eller sluttet å 

studere av en annen grunn), vil abonnementet ditt fortsette å løpe som vanlig, men du vil bli belastet 

den vanlige prisen for BookBeat Basic når gjeldene tilbudsperiode utløper hvis du ikke har sagt opp 

abonnementet på forhånd.  

(e) Du kan melde deg av når som helst ved å logge på BookBeat-kontoen din og følge instruksjonene 

på konto siden. 

(f) Studenttilbudet er personlig og kan ikke overføres eller aktiveres for andre brukere enn dine egne. 

(g) BookBeat forbeholder seg retten til å endre, avslutte eller slutte å tilby Studenttilbudet når som 

helst og uansett årsak. Ved oppsigelse av Studenttilbudet har BookBeat ingen forpliktelser til å løse 

inn ytterligere studenttilbud. Hvis du har aktivert en Tilbudsperiode, vil abonnementet ditt utløpe som 

vanlig ved oppsigelse av Studenttilbudet, men du vil bli belastet med ordinær pris for BookBeat Basic 

når gjeldene betalingsperiode er utløpt dersom du ikke tidligere har sagt opp abonnementet. 

(h) BookBeat forbeholder seg retten til umiddelbart å avslutte en tilbudsperiode og trekke tilbake et 

aktivert studenttilbud hvis BookBeat har grunn til å mistenke at du har brutt noen av disse vilkårene. 

 

5. Kontakt 

Det er BookBeat AB, et svensk aksjeselskap, (organisasjonsnummer: 556560-4583, MVA-nummer: SE 

556560458301) med registrert adresse Sveavägen 56, 111 34 Stockholm, som gir Studenttilbudet. For 

å komme i kontakt med vår kundeservice, send en e-post til support@bookbeat.com. Andre spørsmål 

kan sendes til info@bookbeat.com eller til vår adresse BookBeat AB, Box 3159, 103 63 Stockholm, 

Sverige. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


