
Villkor för BookBeat-student 

1. Allmänt  
BookBeats studenterbjudande BookBeat-student ("Studenterbjudandet") tillhandahålls av 
BookBeat i enlighet med BookBeats Allmänna Villkor och dessa Villkor för BookBeat-
student. För fullständiga villkor som är tillämpliga för ditt BookBeat-abonnemang under 
Studenterbjudandet (till exempel i förhållande till pris- och villkorsändringar, uppsägning, 
ångerrätt och reklamation etc.) rekommenderar vi att du noggrant läser BookBeats 
Allmänna Villkor i sin helhet i tillägg till dessa Villkor för BookBeat-student.  
 
Du har möjlighet att utnyttja Studenterbjudandet efter att du registrerat dig för ett 
BookBeat Basic-abonnemang och verifierat dig som student enligt behörighetskraven och 
verifieringsproceduren nedan.  Du kan aktivera Studenterbjudandet oavsett om du är ny 
användare eller om du redan har ett aktivt abonnemang för BookBeat Basic.  
 
Genom att aktivera Studenterbjudandet godkänner du BookBeats Allmänna Villkor och 
dessa Villkor för BookBeat-student.  
 

2. Behörighet 
För att ta del av Studenterbjudandet behöver du ha fyllt 18 år och vara inskriven vid ett 
examensutfärdande och ackrediterat högre lärosäte ("Behörighetskrav").  
 
För att aktivera Studenterbjudandet behöver du verifiera dig som student genom att 
tillhandahålla information såsom ditt namn, giltig utbildningsinstitution, e-postadress, 
födelsedatum eller andra dokument som används för att bedöma om du har rätt till 
Studenterbjudandet eller inte ("Verifiering"). Efter godkänd Verifiering får du ett 
bekräftelsemail och Studenterbjudandet kommer att aktiveras från och med nästa månads 
betalningsperiod. 
 
BookBeat använder SheerID, en betrodd tredjepartstjänst, för att verifiera att du uppfyller 
Behörighetskraven. BookBeat förbehåller sig rätten att fastställa om du är en behörig 
Student eller inte efter eget gottfinnande. SheerID kommer endast att spara information 
som är nödvändig för att verifiera att du är berättigad till Studenterbjudandet. BookBeat 
kommer inte att spara de uppgifter som är nödvändiga för att göra Verifieringen. För mer 
information om hur SheerID kommer att behandla dina personuppgifter, vänligen se deras 
personuppgiftspolicy.  
 

3. Pris 
Studenterbjudandet ger dig tillgång till BookBeat Basic till ett rabatterat pris enligt aktuella 
prisuppgifter på BookBeats webbplats och tillämpas endast efter godkänd verifiering. 
Observera att Studenterbjudandet endast ger dig rabatt på det månatliga 
abonnemangspriset för BookBeat Basic och ingen rabatt tillämpas på övriga 
abonnemangsformer som erbjuds av BookBeat från tid till annan. Du har när som helst 
möjlighet att byta till annat paket utan att ditt abonnemang avbryts, men du kommer då 
att debiteras ordinarie pris på vald abonnemangsform enligt prisuppgifter på BookBeats 
webbplats.  
 
Studenterbjudandet gäller endast priset på grundabonnemanget för BookBeat Basic och 
inga rabatter kommer att tillämpas för priset på extraprofiler som kan adderas till ditt 

https://www.bookbeat.se/villkor
https://www.sheerid.com/business/privacy_notice_services/


abonnemang.  Studenterbjudandet gäller på ordinarie pris för BookBeat Basic och kan ej 
kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.  
 

4. Övriga villkor 
(a) Studenterbjudandet kan aktiveras maximalt 3 gånger per användare och löper som 

längst 12 månader åt gången från aktiveringsdatumet ("Erbjudandeperiod"). Du är 
berättigad till Studenterbjudandet i maximalt 3 år från det första aktiveringsdatumet, 
förutsatt att du möter Behörighetskraven under varje Erbjudandeperiod. 
 

(b) Verifieringen är giltig i 12 månader. Det betyder att du behöver verifiera dig som 
student på nytt en gång om året för att bevisa att du fortfarande uppfyller 
Behörighetskraven och för att aktivera en ny Erbjudandeperiod. Om du inte gör en ny 
Verifiering senast den sista dagen för den innevarande Erbjudandeperiodens slut 
kommer priset för ditt abonnemang automatiskt att övergå till ordinarie pris för 
BookBeat Basic om du dessförinnan inte avslutat abonnemanget.  
 

(c) Om du avslutar ditt abonnemang under en Erbjudandeperiod upphör 
Studenterbjudandet att gälla och du har då förbrukat den aktuella Erbjudandeperioden.  
 

(d) När du inte längre uppfyller Behörighetskraven (till exempel om du tagit examen eller 
slutar studera av annan anledning) fortsätter ditt abonnemang att löpa som vanligt, 
men du kommer att debiteras ordinarie pris för BookBeat Basic när den innevarande 
Erbjudandeperioden löpt ut om du dessförinnan inte avslutat abonnemanget.  
 

(e) Du kan när som helst avsluta ditt abonnemang genom att logga in på ditt BookBeat-
konto och följa anvisningarna på Konto-sidan. 
 

(f) Studenterbjudandet är personligt och kan ej överlåtas eller aktiveras för andra 
användare än din egna.  
 

(g) BookBeat förbehåller sig rätten att när som helst och av vilken orsak som helst ändra, 
avsluta eller sluta tillhandahålla Studenterbjudandet. Vid upphörande av 
Studenterbjudandet har BookBeat ingen skyldighet att lösa in ytterligare 
Studenterbjudanden. Har du aktiverat en Erbjudandeperiod kommer ditt abonnemang 
vid upphörandet av Studenterbjudandet att löpa som vanligt men du kommer att 
debiteras ordinarie pris för BookBeat Basic när den innevarande betalningsperiod löpt 
ut om du dessförinnan inte avslutat abonnemanget.   
 

(h) BookBeat förbehåller sig rätten omedelbart avsluta en Erbjudandeperiod och återta ett 
aktiverat Studenterbjudande om BookBeat har anledning att misstänka att du brutit 
mot något av dessa villkor. 
 

5. Kontakt 
Det är BookBeat AB, ett svenskt aktiebolag, (org.nr: 556560-4583, VAT-nr: SE 
556560458301) med registrerad adress Sveavägen 56, 111 34 Stockholm, som 
tillhandahåller Studenterbjudandet. För att komma i kontakt med vår kundtjänst mailar du 
support@bookbeat.com. Övriga frågor kan skickas till info@bookbeat.com eller till vår 
adress BookBeat AB, Box 3159, 103 63 Stockholm, Sverige. 
 



 

 


