
 

Pris för leveranser - löpande under året  Pris för leveranser - vid terminsstart 
Rabatter - tryckta läromedel Pris 

 
Rabatter - tryckta läromedel Pris 

Rabatt för tryckta svenska läromedel (F-
pris) med leverans övrig tid (veckorna 3-
29 samt 34-52) - från de fem kravställda 
förlagen Gleerups Utbildning, Liber, 
Natur & Kultur Bokförlaget, Sanoma samt 
Studentlitteratur 

-2 % 

 

Rabatt för tryckta svenska läromedel (F-
pris) vid leverans i samband med 
terminsstart veckorna 1-2 samt 30-33 - 
från de fem kravställda förlagen Gleerups 
Utbildning, Liber, Natur & Kultur 
Bokförlaget, Sanoma samt 
Studentlitteratur 

-6 % 

Rabatt för tryckta svenska läromedel (F-
pris) med leverans övrig tid (veckorna 3-
29 samt 34-52) - övriga förlag 

-2 % 

 

Rabatt för tryckta svenska läromedel (F-
pris) vid leverans i samband med 
terminsstart veckorna 1-2 samt 30-33 - 
övriga förlag 

-6 % 

Rabatt för tryckta utländska läromedel 
(L-pris) med leverans övrig tid (veckorna 
3-29 samt 34-52) 

- 7 % 

 

Rabatt för tryckta utländska läromedel 
(L-pris) vid leverans i samband med 
terminsstart veckorna 1-2 samt 30-33 

-7 % 

Rabatt för tryckta lärarhandledningar 
med leverans övrig tid (veckorna 3-29 
samt 34-52) 

- 2 % 

 

Rabatt för tryckta lärarhandledningar vid 
leverans i samband med terminsstart 
veckorna 1-2 samt 30-33 

-6 % 

Rabatt för tryckta läromedel för SFI 
undervisning med leverans övrig tid 
(veckorna 3-29 samt 34-52) 

-2 % 

 

Rabatt för tryckta läromedel för SFI 
undervisning vid leverans i samband med 
terminsstart veckorna 1-2 samt 30-33 

-6 % 

Rabatter - digitala läromedel   
 

Rabatter - digitala läromedel   

Rabatt för digitala svenska läromedel (F-
pris) med leverans övrig tid (veckorna 3-
29 samt 34-52) - från de fem kravställda 
förlagen Gleerups Utbildning, Liber, 
Natur & Kultur Bokförlaget, Sanoma samt 
Studentlitteratur 

-2 % 

 

Rabatt för digitala svenska läromedel (F-
pris) vid leverans i samband med 
terminsstart veckorna 1-2 samt 30-33 - 
från de fem kravställda förlagen Gleerups 
Utbildning, Liber, Natur & Kultur 
Bokförlaget, Sanoma samt 
Studentlitteratur 

-6 % 

Rabatt för digitala svenska läromedel (F-
pris) med leverans övrig tid (veckorna 3-
29 samt 34-52) - övriga förlag 

-2 % 

 

Rabatt för digitala svenska läromedel (F-
pris) vid leverans i samband med 
terminsstart veckorna 1-2 samt 30-33 - 
övriga förlag 

-6 % 

Rabatt för digitala utländska läromedel 
(L-pris) med leverans övrig tid (veckorna 
3-29 samt 34-52) 

-7 % 

 

Rabatt för digitala utländska läromedel 
(L-pris) vid leverans i samband med 
terminsstart veckorna 1-2 samt 30-33 

-7 % 

Rabatt för digitala lärarhandledningar 
med leverans övrig tid (veckorna 3-29 
samt 34-52) 

-2 % 

 

Rabatt för digitala lärarhandledningar vid 
leverans i samband med terminsstart 
veckorna 1-2 samt 30-33 

-6 % 

Rabatt för digitala läromedel för SFI 
undervisning med leverans övrig tid 
(veckorna 3-29 samt 34-52) 

-2 % 

 

Rabatt för digitala lärarhandledningar 
med leverans övrig tid (veckorna 3-29 
samt 34-52) 

-2 % 

Pris för plastning av böcker   
 

Pris för plastning av böcker   

Pris för plastning per bok 25,00 kr 
 

Pris för plastning per bok 25,00 kr 

Rabatt - inlästa läromedel   
 

Rabatt - inlästa läromedel   

Rabatt för inlästa läromedel. 0 % 
 

Rabatt för inlästa läromedel. 0 % 

  


