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EOD – Miljoner böcker bara en knapptryckning bort.
I mer än 10 europeiska länder!
  

 

EOD bokens fördelar!
 Â Få samma utseende och känsla som med originalet!

 Â  Använd ditt standardprogram för att läsa boken på skärmen, zooma och navigera genom bo-

ken.

 Â Skriv ut enstaka sidor eller hela boken.

 Â Sök: Använd fulltextsökning för enskilda fraser.

 Â  Klipp & klistra: Kopiera bilder och delar av texten till andra applikationer (t.ex. ordbehand-

lingsprogram).

Villkor för användning
Genom att använda EOD-tjänsten accepterar du de villkor som ställs av biblioteket som äger den 

aktuella boken. 

 Â Villkoren på svenska: http://books2ebooks.eu/odm/html/nls/sv/agb.html

Fler e-böcker
Redan nu erbjuder 30 bibliotek från 12 europeiska länder denna service.

Mer information finns tillgängliga via http://books2ebooks.eulla boken. 

 Â http://search.books2ebooks.eu/

Tack för att du väljer EOD!

Europeiska bibliotek har miljontals böcker från 1400- 

till 1900-talet i sina samlingar. Alla dessa böcker går 

nu att få som e-böcker – de är bara ett musklick bort. 

Sök i katalogen från något av biblioteken i eBooks 

on Demand- nätverket (EOD) och beställ boken som 

e-bok – tillgängligt från hela världen, 24 timmar per 

dag och 7 dagar i veckan. Boken digitaliseras och 

blir tillgänglig för dig som e-bok.
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