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Servicebeskrivning av tjänsten Elisa Kirja 

Elisa Kirja är en tjänst där man kan köpa, läsa, lyssna på och förvara elektroniska böcker.  

Från Innehållstjänsten kan du köpa e-böcker, ljudböcker och bildljudböcker från flera förläggare. E-

böckerna är i ePub- eller PDF-format och ljudböckerna i mp3-format. En bildljudbok är en mp3-

ljudbok vars bild- och blädderegenskaper kan användas med Elisa Kirja-appen. I Innehållstjänsten 

kan man bläddra i bokutbudet enligt olika kategorier, läsa bokpresentationer, författarporträtt och 

andra användares recensioner, samt läsa/lyssna på utdrag ur böckerna före köpet. 

E-böcker som köpts i tjänsten Elisa Kirja kan läsas med Elisa Kirja-appen (pekdator, smarttelefon), 

dator och läsplatta för e-böcker (e-reader). Ljudböcker kan avlyssnas med Elisa Kirja-appen 

(pekdator, smarttelefon), dator eller mp3-spelare. Bildljudböcker kan avlyssnas med alla mp3-

spelare, men bildegenskaperna och blädderfunktionen kan användas endast i Elisa Kirja-appen. 

Elisa Kirja tjänsten innehåller: 

När Kunden registrerar sig i Innehållstjänsten, inkluderar basservicen nyttjanderätt till tjänsten Elisa 

Kirja och de koder som behövs vid användningen av Innehållstjänsten samt en personlig bokhylla. I 

Innehållstjänsten kan man bl.a. köpa och recensera elektroniska böcker. En registrerad kund kan på 

nytt ladda ned innehåll som han eller hon köper från Innehållstjänsten. Registreringen är 

kostnadsfri. Innehållstjänsten används med en webbläsare på adressen www.elisa.fi/kirja.  

I Innehållstjänsten kan man köpa elektroniska böcker samt andra produkter i enlighet med utbudet i 

Innehållstjänsten. I Innehållstjänsten kan man skriva upp böcker på en personlig minneslista, 

publicera en egen bokhylla, recensera böcker samt läsa författarporträtt, bokpresentationer, andras 

recensioner samt läsa och lyssna på utdrag ur böckerna innan man köper dem. 

Reklam för Elisa eller dess samarbetspartner kan förekomma i Innehållstjänsten. 

Användningen av Innehållstjänsten 

Tjänsten Elisa Kirja kan användas bl.a. med en webbläsare på adressen www.elisa.fi/kirja. För att 

kunna använda Innehållstjänsten behöver man ett användarnamn och ett lösenord för att logga in i 

Innehållstjänsten och köpa böcker samt till den egna bokhyllan och beställningshistoriken. Via 

webbläsaren kan du också redigera uppgifterna i ditt användarkonto. Böcker som köpts av 

registrerade kunder förvaras i Innehållstjänstens Bokhylla, därifrån man kan ladda ner böckerna på 

nytt. 

Innehållstjänsten kan också användas med separata appar som möjliggör användning bl.a. med olika 

pekdatorer och telefoner (t.ex. Apple, Android). Apparna kan laddas ner särskilt från butiken för 

appar till den egna enheten. Ytterligare information om tillgängliga appar hittar du i 

Innehållstjänsten (kirja.elisa.fi/sovellukset). 

Böckerna i tjänsten är i princip skyddade, antingen med hjälp av Adobes kopieringsskyddsteknik 

(Adobe DRM) eller s.k. vattenmärkning. För nedladdning och läsning av böcker som är skyddade 

med Adobe DRM behövs en kopieringsskyddskod. Kopieringsskyddskoden är antingen Adobe ID 

eller användarnamnet i tjänsten Elisa Kirja beroende på när kunden har blivit kund hos Elisa Kirja. 



Vattenmärkning gör det vid behov möjligt att koppla en enskild bok till den kund som köpt den. På 

detta vis strävar man efter att förhindra eventuella fall av missbruk. 

Att köpa och läsa elektroniska böcker 

Man kan köpa böcker genom att använda Innehållstjänsten i en webbläsare antingen på en dator, 

pekdator eller i en smarttelefon. Man kan också köpa böcker via Elisa Kirja-appen (bl.a. med 

Android-enheter). Köpta böcker kan betalas via nätbanken eller med kreditkort. I Finland är det 

också möjligt at betala med elektronisk månadsfaktura. Kreditkortsbetalning och faktura är möjliga, 

ifall kunden inte har anteckningar om kreditstörningar. 

Man kan läsa e-böcker med Elisa Kirja-appen (pekdator, smarttelefon), dator och läsplatta för 

elektroniska böcker (e-reader). Ljudböcker kan avlyssnas med Elisa Kirja-appen (pekdator, 

smarttelefon), på dator eller via datorn överföras till en mp3-spelare. Bildljudböcker kan avlyssnas 

med alla mp3-spelare, men bildegenskaperna och blädderfunktionen fungerar bara i Elisa Kirja-

appen. 

För att läsa böcker som är skyddade med Adobes teknik på dator behöver man programmet Adobe 

Digital Editions, som kan laddas ned från programvaruleverantörens webbplats 

http://www.adobe.com/products/digitaleditions/. 

Allmänt 

Denna servicebeskrivning ingår som bilaga till de särskilda avtalsvillkoren för tjänsten Elisa Kirja. 

På avtalet tillämpas dessutom de särskilda avtalsvillkoren för Elisa Kirja och Allmänna 

Avtalsvillkor för Elisa Abp:s tjänster för konsumenter. 


