
 

 

Prenumerationsvillkor för Bygd och natur 
 
Så här fungerar din prenumeration  
Våra prenumerationserbjudanden gäller endast nya prenumeranter inom Sverige. Utgivning sker 
med fyra nummer per år. Avvikelse kan förekomma, exempelvis vid dubbelnummer. Betalningen sker 
via faktura som skickas ut till den adress som angivits.  

Ångerrätt vid distansköp 
Du har som konsument 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten löper ut 14 dagar efter den dag du har 
mottagit ditt första nummer. Om du ångrar avtalet ska du meddela oss det genom att kontakta 
Sveriges hembygdsförbunds kansli på samt skicka tidningen i retur. 

Uppsägning 
Prenumerationen är en tillsvidareprenumeration. Om du vill avsluta den behöver du aktivt avsluta 
den. Utebliven betalning gäller ej som uppsägning. Om du returnerar din tidning måste du ändå 
betala för tidningen. Observera att du måste säga upp prenumerationen, aktivt via telefon eller 
skriftligen, senast 1 månad, före dess förnyelse. Uppsägning av din prenumeration kan du göra 
genom att kontakta Sveriges hembygdsförbund.  

Betalning av din prenumeration 
Prenumerationsavgift anges vid tillfället för din beställning. När du startar din prenumeration, skickar 
vi en faktura. Betalningsvillkor är 30 dagar. Efter det sker faktureringen årsvis. Om du mot förmodan 
inte betalar din faktura i tid, sänder vi dig maximalt två betalningspåminnelser. En påminnelseavgift 
om 60 kronor tas ut vid varje tillfälle.  

All kundinformation, som namn- och adressupplysningar, behandlas med moderna 
informationssystem och lagras hos Sveriges hembygdsförbund. Kundinformationen kan komma att 
användas för att fullgöra kundrelationerna och ge erbjudanden, men också för att skicka information 
som rör Sveriges hembygdsförbunds verksamhet.  

Ändringar av villkoren 
Sveriges hembygdsförbund förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa 
prenumerationsvillkor, inklusive prenumerationsavgifter. Vi reserverar oss för eventuella pris-, porto- 
och momsändringar.  

Ändring av prenumerationen 
Om du har ändringar gällande din prenumeration, till exempel adressändring, ändring av 
betalningsperiod eller om det är något annat du undrar över, gör du detta genom att kontakta 
Sveriges hembygdsförbund. Tänk på att det är ditt eget ansvar att anmäla adressändring vid flyttning, 
då vi inte får något automatiskt besked om detta. Vi ber dig också meddela oss om din e-postadress 
ändras.  



Hantering av personuppgifter 
Vid beställning samtycker du till att dina personuppgifter, inklusive mejladress, mobiltelefonnummer 
och eventuella andra digitala adresser, får lagras och användas i enlighet med Sveriges 
hembygdsförbunds integritetspolicy som du kan ta del av här: www.hembygd.se/integritetspolicy  

Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det och upphör inte om tjänsten inte nyttjas. Du har 
rätt att återkalla samtycket vilket du gör genom att kontakta Sveriges hembygdsförbunds kansli.  

Kundservice 
Om du undrar över något som rör din prenumeration är du alltid välkommen att kontakta Sveriges 
hembygdsförbund. 

Mejl: info@hembygdsforbundet.se  
Telefon: 08-34 55 11, vxl. öppen kl. 9-15 
Hemsida: www.hembygd.se 

Post- och besöksadress: 
Sveriges hembygdsförbund 
Sabbatsbergsvägen 6 
113 61 Stockholm 
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