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Vill du beställa?

Kontakta Förlagssystem  
för beställningar
Tel: 08-657 95 00
Epost: order@forlagssystem.se
fsbutiken.se

För frågor om leveranser eller returer
Tel: 08-657 95 00
Epost: order@forlagssystem.se
returer@forlagssystem.se
reklamationer@forlagssystem.se

Vill du beställa från återförsäljare?
Om din kommun/skola har ingått 
återförsäljar avtal beställer du via din 
läromedelsdistributör. Om din kommun
/skola inte har återförsäljaravtal kan du 
beställa på nok.se.

Privatkunder beställer via bokhandeln.

Kontakta Natur & Kultur

Kundservice
Fråga oss om innehåll och få kundsupport
Tel: 08-453 87 00 vardagar 08:30-16:30
Epost: kundservice@nok.se

Teknisk support
Behöver du hjälp att skapa konton,
administrera digitala läromedel
eller dela ut elevlicenser?
Tel: 08-453 87 00 vardagar 08:30-16:30 
Epost: teknisksupport@nok.se

Paketlösning

Det finns goda möjligheter till paket- 
lösningar hos oss. Med läromedel i flera  
ämnen kommer du att märka hur enkelt 
det blir för eleverna när de arbetar med 
samma koncept över ämnesgränserna.

Vi skräddarsyr lösningar 
efter dina behov!

Boka en workshop

Ett bra sätt att komma igång med digitala 
läromedel är att få en introduktion där du 
tillsammans med en redaktör eller kund-
ansvarig lär känna vårt koncept.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Anne Öhlander
anne.ohlander@nok.se
070-271 60 75

Karl Karlsson
karl.karlsson@nok.se
076-546 86 71

Jan Wilhelmsson
jan.wilhelmsson@nok.se
070-574 33 66

Magnus Pettersson
magnus.pettersson@nok.se
076-546 87 07

Anders Brick
anders.brick@nok.se
076-546 86 32

Christin Eriksson
christin.eriksson@nok.se
072-538 81 91

Försäljningsvillkor hittar du på nok.se/villkor
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisjusteringar.
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