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Villkor för Låna & Läs

En kund som köper tjänsten Låna & Läs har rätt att låna och läsa 55 stycken av Akademibokhandeln
särskilt utvalda böcker. Tjänsten gäller från och med det datum som kunden köper Låna & Läs
i någon av Akademibokhandelns butiker (dock tidigast från 1 september 2019) t.o.m. 31 augusti
2020. Låna & Läs finns tillgängligt i ett antal av Akademibokhandelns butiker. Kunden har rätt att
mot uppvisande av giltigt Låna & Läs-kort låna en bok i taget bland de titlar som har valts ut av
Akademibokhandeln. Akademibokhandeln ansvarar inte för att samtliga titlar finns tillgängliga vid en
viss tidpunkt. Kunden kan fritt byta ut en bok mot en annan i alla Akademibokhandelns butiker där
Låna & Läs finns. In- och utlåning av böcker ska registreras vid varje lånetillfälle i butiken. Kunden kan
se lånade böcker på akademibokhandeln.se/mina-sidor. Den sista boken kunden lånar innan läsårets
slut (31 augusti 2019) får kunden kostnadsfritt behålla. Låna & Läs är personligt och måste tecknas
av kunden själv. Låna & Läs kan inte överlåtas till någon annan. Kunden ansvarar för att obehörig
användning av Låna & Läs tjänsten inte sker. Låna & Läs är en tjänst som börjar gälla direkt vid
avslutat köp och kunden har inte rätt att ångra köpet av Låna och Läs. Akademibokhandeln har rätt
att ändra dessa villkor. Uppdaterade villkor publiceras trettio (30) dagar innan de träder i kraft. Vid
var tid gällande villkor finns på: www.akademibokhandeln.se/lana-las/
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Personuppgiftsansvarig är Bokhandelsgruppen i Sverige AB, 556204-5004. Akademibokhandeln
behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftsförordningen (GDPR). Låna & Läs kan
endast köpas av medlemmar i Akademibokhandelns Vänner. Vid köp av Låna & Läs registreras ditt
Låna & Läs-kortnummer på ditt medlemskap. Behandling av personuppgifter görs inom ramen för
Akademibokhandelns Vänner. Villkor för medlemskap i Akademibokhandelns Vänner återfinns på
akademibokhandeln.se/medlemsvillkor. En utförlig beskrivning av Akademibokhandelns behandling
av dina personuppgifter hittar du på akademibokhandeln.se/ personuppgifter.
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Kontaktinformation
Bokhandelsgruppen i Sverige AB
Kundservice
Box 2100, 103 13 Stockholm
Besöksadress: Lindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm
Tel: 010 744 10 40
E-postadress: kundservice@akademibokhandeln.se
E-postadress för frågor om personuppgiftsbehandling: personuppgifter@
akademibokhandeln.se
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