
Tack för att du har valt att prenumerera 
på SKOGEN och SKOGEN Skogstek-
nik. Här finner du aktuella prenumera-
tionsvillkor. Vi gör alltid vårt bästa för 
att hitta lösningar som passar båda par-
ter. Har du frågor eller funderingar är 
du alltid välkommen att kontakta oss på  
kundservice@skogen.se eller 08-412 15 00.

Gällande prenumerationsvillkor  
(från 2019-09-01)

Din prenumeration
SKOGEN ges ut av Föreningen Skogen, 
org.nr 802003–0576, och ges ut elva (11) 
gånger om året. SKOGEN Skogsteknik , 
är en del av huvudtidningen SKOGEN, 
och säljs inte som prenumeration separat.
Vi reserverar oss för utsålda och förse-
nade varor samt eventuella ändringar av 
prenumerationsvillkoren. Information om 
ändringar, till exempel prishöjningar, ges 
företrädesvis i tidningen och i e-brev. I sär-
skilda fall kan kommunikation av ändring-
ar ske via brev. 

Tidningen SKOGEN är en momsbefriad 
tidskrift. SKOGEN förbehåller sig rätten 
att avvisa en beställning. Om du är under 
18 år behöver vi en skriftlig beställning 
med förälders/vårdnadshavares under-
skrift. Reklam från SKOGEN och våra 
samarbetspartners i form av lösa och fasta 
insticksblad kan förekomma och betraktas 
som en del av tidningen och kan inte väljas 
bort. Ordinarie priser för SKOGENs pre-
numerationstyper finns att tillgå på www.
skogen.se. Prenumerationserbjudanden 
gäller inte i utlandet, då separata prenume-
rationspriser för utlandet gäller.   

Som prenumerant av SKOGEN får du vid 
uppgivande av e-postadress automatiskt 
tidningens nyhetsbrev eSKOGEN med 
veckans skogsnyheter. Du kan aktivt tacka 
nej till prenumeration på eSKOGEN och 

avstår då produkten eSKOGEN som är 
kostnadsfri.

Korttidserbjudande
Gäller endast nya prenumeranter och en 
(1) gång per person/år. 

Prenumerationsformer
Tidningen SKOGEN har olika prenumera-
tionsformer, tidsbunden respektive tillsvi-
dare. Prenumerationsformen anges alltid 
i villkorstext vid beställningstillfället. No-
tera att uppsägningsvillkoren skiljer sig åt 
beroende på prenumerationsform.

Tidsbunden prenumeration
De flesta av SKOGENs prenumerationsfor-
mer är tidsbestämda. En tidsbunden pre-
numeration upphör automatiskt när du har 
mottagit det sista betalda numret av din 
tidning och du behöver inte själv säga upp 
den. När prenumerationen närmar sig ut-
gång kommer vi att erbjuda dig att förlänga 
din prenumeration för fortsatt läsning.

Betalning
Beroende på hur och var du tecknat din 
prenumeration finns det olika betalnings-
sätt:

Betalning via avisering:
Vid betalning med aviserig skickas avi/in-
betalningskort till den angivna adressen. 
Betalning erläggs senast den dag som är 
angivet på avin. Vill du betala via din Inter-
netbank anger du OCR-numret som finns 
på avin. 

Betalning via kort: 
Kortbetalning kan ske på skogen.se och 
där accepteras VISA och Mastercard. Det 
tillkommer inte någon kortavgift. Kredit-
kortsbetalning hanteras av vår betalnings-
partner DIBS för att garantera snabb och 
säker betalning.

Uppsägning 
Den tidsbestämda prenumerationen avslu-
tas automatiskt utan att du behöver säga 
upp den. Vi skickar ett erbjudande till dig 
om att förlänga/förnya din prenumeration 
i god tid innan prenumerationen upphör.

Tillsvidareprenumeration
En tillvidareprenumeration upphör inte 
automatiskt utan förnyas enligt den period 
som anges vid tecknandet av prenumera-
tionen. 

Betalning via kort:
Genom att teckna en tillsvidareprenume-
ration och betala med kort accepterar du 
därmed att din prenumeration fortsätter 
löpande och att SKOGEN automatiskt drar 
ett belopp från ditt kort vid varje ny påbör-
jad prenumerationsperiod. Kreditkortsbe-
talning hanteras av vår betalningspartner 
DIBS för att garantera snabb och säker be-
talning.

Efter genomfört köp får du via e-post ett 
kvitto som bevis för avtalet. 

Om giltighetstiden på ditt kort löper ut el-
ler om kortet blir spärrat har du själv an-
svar för att uppdatera betalningsinforma-
tion med giltiga kortuppgifter. Uppgifterna 
kan uppdateras genom att kontakta Fören-
ingen Skogen på telefon 08-412 15 00. 

Uppsägning 
Innan en tillsvidareprenumeration  
förnyas, genom betalning, kommer du att 
få information att en förnyelse kommer 
att ske. Du har då möjlighet att avsluta 
din tillsvidareprenumerationen genom att 
kontakta oss. Du kan även ringa in och 
säga upp din prenumeration som löper 
som tillsvidareprenumeration. 
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Ångerrätt 
Du kan enligt konsumentköplagen ångra 
det ingångna avtalet utan motivering inom 
14 dagar. Ångerrätten upphör 14 dagar ef-
ter den dag du mottagit bekräftelse på din 
prenumeration. Om du vill ångra avtalet 
ska du kontakta Föreningen Skogen. 

Om du utnyttjar din ångerrätt, återbetalar 
vi eventuella inbetalningar du gjort till oss. 
Återbetalningen kommer att ske utan onö-
digt dröjsmål och under alla omständig-
heter senast 14 dagar från det datum då vi 
fick ditt meddelande om att du vill ångra 
det ingångna avtalet. 

Digital läsning
Som privat prenumerant kan du läsa tid-
ningen SKOGEN digitalt med vald appli-
kation som tidningen erbjuder. Läsning är 
begränsad till dig som prenumerant och 
digital prenumeration får inte spridas vi-
dare. 

Behandling av personuppgifter 
och marknadsföring 
Föreningen Skogen håller, genom Flowy  
Information AB, ett register över kunder 
och användare i enlighet med Föreningen 
Skogens personuppgiftspolicy som du kan 
läsa mer om på www.skogen.se/person-
uppgift.  

Registren kan innehålla personuppgifter i 
form av namn, personnummer, postadress, 
telefonnummer, elektroniska adresser, le-
veransbetalnings- och inköpsuppgifter. 
Uppgifterna kan användas av Föreningen 
Skogen för avisering/fakturering, informa-
tion om och leverans av produkter samt 
marknadsföring. 

Dina personuppgifter kan användas för  
marknadsbearbetning upp till två (2) år  
efter avslutad prenumeration. 

Du kan avanmäla dig för marknadskom-
munikation genom att kontakta kundser-
vice. Observera att om du väljer att inte 
motta marknadsföringskommunikation 

från oss, kan vi fortfarande skicka infor-
mation till dig som rör din prenumeration. 
Vi delar inte dina personuppgifter med 
tredje part för deras egen marknadsföring, 
om du inte särskilt givit oss din tillåtelse att 
göra detta.

Åtkomst till, korrigering och 
radering av personuppgifter
Du har rätt att utan kostnad få informa-
tion om hur dina personuppgifter används 
och, om så är fallet, vilka uppgifter som 
behandlas, vad syftet är med behandlingen 
och vem som har åtkomst till dina person-
uppgifter.

Om du vid något tillfälle vill få åtkomst till, 
korrigera eller radera personuppgifterna vi 
har lagrade om dig, kontaktar du oss. Ob-
servera att vi enligt lag kan vara skyldiga 
att lagra viss information. Innan Skogen 
kan tillhandahålla någon information till 
dig eller korrigera felaktigheter, kan vi be 
dig verifiera din identitet och/eller be dig 
ge oss andra uppgifter för att hjälpa oss till-
godose din begäran.

Ändring av adressuppgifter  
Ändring av eventuella uppgifter gör du 
enklast genom att kontakta oss.

Force Majeure
Om Föreningen Skogen blir utsatt för force 
majeure, det vill säga om vi eller våra sam-
arbetspartners utsätts för t.ex. krig, krigs-
liknande händelser, revolution, uppror, 
myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, 
naturkatastrof, brand, transportstörningar, 
leveransförbud eller liknande, är  förening-
en befriade från påföljd att fullgöra vissa 
förpliktelser om omständigheten förhin-
drar, försvårar eller försenar fullgörandet 
gentemot prenumeranterna.

Kontakt
Du kan kontakta oss på telefon  
08-412 15 00 under våra ordinarie öppet-
tider eller genom e-post till kundservice@
skogen.se.

Föreningen Skogen 
Box  1159
111 81 Stockholm 
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