BookBeat-opiskelijan ehdot
1. Yleistä
BookBeatin opiskelijaetu ("BookBeat Opiskelijalle") on saatavilla BookBeatin yleisten ehtojen sekä
BookBeat Opiskelijalle -ehtojen mukaisesti.
Opiskelijaedun mukaiseen BookBeat-tilaukseesi sovellettavien ehtojen (esim. hintojen ja ehtojen
muutosten, irtisanomisen, peruuttamisoikeuden ja valitusoikeuden jne.) osalta suosittelemme, että
luet huolellisesti BookBeatin yleiset käyttöehdot kokonaisuudessaan BookBeatin
opiskelijaetuehtojen lisäksi.
Voit hyödyntää opiskelijaedun, kun olet rekisteröitynyt ja valinnut BookBeat Basic -tilauksen sekä
vahvistanut olevasi opiskelija alla mainittujen vaatimusten ja vahvistusmenettelyn mukaisesti. Voit
aktivoida opiskelijaedun riippumatta siitä, oletko uusi käyttäjä tai onko sinulla jo aktiivinen BookBeat
Basic -tilaus.
Aktivoimalla opiskelijaedun hyväksyt BookBeatin yleiset käyttöehdot sekä BookBeat Opiskelijalle ehdot.
2. Kelpoisuusvaatimukset
Hyödyntääksesi opiskelijaedun sinun on oltava vähintään 18-vuotias ja kirjoilla hyväksytyssä
korkeakoulussa ("Kelpoisuusvaatimukset").
Opiskelijaedun aktivoidaksesi sinun on todennettava, että olet opiskelija. Tätä varten sinun tulee
antaa tietoja, kuten nimesi, nykyinen oppilaitoksesi, sähköpostiosoitteesi, syntymäaikasi tai muita
tietoja, joita käytetään sen arvioimiseksi, oletko oikeutettu BookBeat Opiskelijalle -etuun
("Vahvistus"). Kun todennus on suoritettu onnistuneesti, saat vahvistussähköpostin ja opiskelijaetu
aktivoituu seuraavan kauden kuukausimaksusta alkaen.
BookBeat käyttää SheerID:tä, luotettavaa kolmannen osapuolen palvelua, varmistaakseen, että
täytät kelpoisuusvaatimukset. BookBeat pidättää oikeuden päättää oman harkintansa mukaan,
oletko etuun oikeutettu opiskelija vai et. SheerID tallentaa ainoastaan tiedot, jotka ovat tarpeen sen
tarkistamiseksi, että olet oikeutettu opiskelijaetuun. BookBeat ei säilytä tarkistuksen tekemiseen
tarvittavia tietoja. Lisätietoja siitä, miten SheerID käsittelee henkilötietojasi, löydät SheerIDin
tietosuojakäytännöstä.
3. Hinta
BookBeat Opiskelija -edulla saat BookBeat Basicin alennettuun hintaan BookBeatin verkkosivujen
nykyisen hinnoittelun mukaisesti. Opiskelijaetu aktivoituu vasta hyväksytyn vahvistuksen jälkeen.
Huomaathan, että opiskelijaedun avulla saat alennuksen vain BookBeat Basic -paketin
kuukausittaisesta tilaushinnasta, eikä alennus koske muita BookBeatin tarjoamia tilauspaketteja.
Voit milloin tahansa vaihtaa tilauspakettiasi peruuttamatta tilaustasi, mutta tällöin sinulta
veloitetaan valitun tilausmuodon normaali hinta BookBeat-sivuston hintatietojen mukaisesti.

Opiskelijaetu koskee vain pääkäyttäjää ja BookBeat Basic -tilauspakettia eikä alennusta voi siis
yhdistää muihin mahdollisiin lisäprofiileihin, joita voi lisätä päätilaukseen. Opiskelijaetua ei voi
myöskään yhdistää muihin alennuksiin tai etuihin.
4. Muita ehtoja
a. Opiskelijaetu voidaan aktivoida enintään 3 kertaa käyttäjää kohden ja sen on voimassa
enintään 12 kuukautta kerrallaan aktivointipäivästä alkaen (”Etukausi”). Olet oikeutettu
opiskelijaetuun enintään 3 vuoden ajan ensimmäisestä aktivointipäivästä, edellyttäen, että
täytät kelpoisuusvaatimukset kunkin etukauden aikana.
b. Vahvistus on voimassa 12 kuukautta. Tämä tarkoittaa, että sinun on todennettava itsesi
opiskelijaksi kerran vuodessa todistaaksesi, että täytät edelleen kelpoisuusvaatimukset, sekä
aktivoidaksesi uuden etukauden. Jos et tee uutta vahvistusta voimassa olevan etukauden
viimeisenä päivänä, tilauksesi hinta muuttuu automaattisesti BookBeat Basic -paketin
normaalihinnaksi, mikäli et irtisano tilausta.
c. Mikäli lopetat tilauksesi etukauden aikana, opiskelijaetusi päättyy ja olet näin ollen käyttänyt
nykyisen etukauden loppuun.
d. Kun et enää täytä kelpoisuusvaatimuksia (jos olet esimerkiksi valmistunut tai opintosi ovat
päättyneet jostain muusta syystä), tilauksesi jatkuu normaalisti. Kun voimassa oleva etu
päättyy, sinulta veloitetaan BookBeat Basic -paketin normaalihinta, jos et ole irtisanonut
tilausta.
e. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa kirjautumalla sisään BookBeat-tilillesi ja
noudattamalla Tili-sivulla olevia ohjeita.
f. Opiskelijaetu on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää tai aktivoida muille kuin omalle
käyttäjälle.
g. BookBeat varaa oikeuden muuttaa, irtisanoa tai lopettaa opiskelijaedun tarjoamisen milloin
tahansa ja mistä tahansa syystä. Mikäli BookBeat lopettaa opiskelijaedun tarjoamisen, ei
BookBeat ole velvollinen tarjoamaan muita opiskelijaetuja. Jos olet aktivoinut etukauden, ja
BookBeat ei jatka opiskelijaedun tarjoamista, päättyy BookBeat Opiskelijalle -tilauksesi ja
vaihtuu tavalliseen BookBeat Basic -tilaukseen. Tällöin sinulta veloitetaan BookBeat Basicin
normaalihinta verkkosivujen nykyisen hinnoittelun mukaisesti, kun olemassa oleva
maksujakso on päättynyt, mikäli et ole aiemmin irtisanonut tilausta.
h. BookBeat pidättää oikeuden välittömästi lopettaa etujakson ja peruuttaa aktivoidun
opiskelijaedun, jos BookBeatilla on syytä epäillä, että olet rikkonut jotakin näistä ehdoista.
5. Yhteystiedot
Suomalainen osakeyhtiö BookBeat Oy (yritystunnus 1655221-3, ALV-nro: FI16552213),
jonka osoite on BookBeat Oy, c/o BookBeat AB, Sveavägen 56, 10363, Stockholm, Sweden,
tuottaa Palvelun. Saat yhteyden asiakaspalveluumme sähköpostitse tuki@bookbeat.com.
Muut kysymykset voit lähettää osoitteeseen info@bookbeat.com tai osoitteeseen BookBeat
Oy, c/o BookBeat AB, Box 3159, 103 63 Stockholm, Sweden.

