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”Kopierings-K:et” ska vara
inbäddat som nedan (följer med
när du kopierar textblocket),
inte länkat till bild.

Kopiera de här två textblocken
och klistra in i ditt nya original.

Kopieringsförbud
Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering,
utöver lärares begränsade rätt att kopiera för
undervisningsändamål enligt Bonus Copyright Access
skolkopieringsavtal, är förbjuden. För information om
avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman
eller Bonus Copyright Access.
Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken
kopieringsskyddad.
Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas
av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i
upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till
upphovsman eller rättsinnehavare.
Studentlitteratur har både digital och traditionell
bokutgivning.
Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när
det gäller papper och tryckprocess.
Redaktion: ***
Illustrationer: ***
Omslag: ***
Art.nr *****
ISBN 978-91-44-*****-*
© Författaren och Studentlitteratur AB 2017
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Printed by Tryckeri, Country 20XX

Om du inte fått uppgifter om tryckeri
(sista raden) ber du din uppdragsgivare
om detta innan du skapar slutlig tryckpdf. Leta upp tryckeriet på sidan Inlagor
på /originalproduktion, kopiera raden
och klistra in här – då är vi säkra på att
det blir rätt.
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”Kopierings-K:et” ska vara
inbäddat som nedan (följer med
när du kopierar textblocket),
inte länkat till bild.

Kopiera de här två textblocken
och klistra in i ditt nya original.

Kopieringsförbud
Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering,
utöver lärares begränsade rätt att kopiera för
undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access
skolkopieringsavtal, är förbjuden. Kopieringsunderlag får
dock kopieras under förutsättning att kopiorna delas ut
endast i den egna undervisningsgruppen. För information
om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman
eller Bonus Copyright Access.
Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken
kopieringsskyddad.
Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas
av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i
upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till
upphovsman eller rättsinnehavare.
Studentlitteratur har både digital och traditionell
bokutgivning.
Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när
det gäller papper och tryckprocess.
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Om du inte fått uppgifter om tryckeri
(sista raden) ber du din uppdragsgivare
om detta innan du skapar slutlig tryckpdf. Leta upp tryckeriet på sidan Inlagor
på /originalproduktion, kopiera raden
och klistra in här – då är vi säkra på att
det blir rätt.
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Kopiera de här två textblocken
och klistra in i ditt nya original.

Kopiering tillåten
Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopieringsunderlag får
dock kopieras, men endast för användning i den egna klassen.
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Om du inte fått uppgifter om tryckeri
(sista raden) ber du din uppdragsgivare
om detta innan du skapar slutlig tryckpdf. Leta upp tryckeriet på sidan Inlagor
på /originalproduktion, kopiera raden
och klistra in här – då är vi säkra på att
det blir rätt.
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”Kopierings-K:et” ska vara
inbäddat som nedan (följer med
när du kopierar textblocket),
inte länkat till bild.

Kopiera de här två textblocken
och klistra in i ditt nya original.

Kopieringsförbud
Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Det är ett
engångsmaterial och får därför, vid tillämpning av Bonus
Copyright Access skolkopieringsavtal, överhuvudtaget inte
kopieras för undervisningsändamål. Inte ens enstaka sida
får kopieras, dock får enstaka fråga/övning kopieras för
prov/skrivning. För information om avtalet hänvisas till
utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright
Access.
Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken
kopieringsskyddad.
Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas
av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i
upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till
upphovsman eller rättsinnehavare.
Studentlitteratur har både digital och traditionell bok
utgivning.
Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när
det gäller papper och tryckprocess.
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på /originalproduktion, kopiera raden
och klistra in här – då är vi säkra på att
det blir rätt.

