
Uppdaterad Hamnguiden online
BÅTLIV fortsätter sam-
arbetet med norska 
Hamnguiden. I år är 

guiden utökad och förbättrad 
rent tekniskt.

Båtlivs läsare får gratis till-
gång till hamnguiden på nätet via 
koden här intill. Läsare som har 
utnyttjat tidigare erbjudande kan 
inte använda årets kupongkod.

Det är norska Hamnguiden 
Online som står bakom Båtlivs 
erbjudande. Hamnguiden Online 
är ett samarbete mellan norska 
Skagerrak Förlag och svenska 
Hydrographica. Gå in på Hamn-
guidens hemsida och skapa ett 
ID. Installera därefter gratis- 
appen Hamnguiden i Appstore 
eller Google Play och börja där- 
efter ta del av erbjudandet.

Om du vill ha tillgång via tele-
fonen eller läsplatta är det bäst 
att använda appen. Efter att ha 
laddat ner gratisappen från App 
Store eller Google Play loggar 

Hamnguiden erbjuder Båtlivs läsare 
fri tillgång att läsa den på nätet 
under 2022.
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Hamnguiden 5
Utgåva 4: Nymätta Hamnguidekartor från Hydrographica

Göteborg – Svinesund

du in med samma Harbourguide 
ID. Det går lika bra att använda 
Hamnguiden direkt från PC eller 
Mac även utan app.

GÖR SÅ HÄR:
1. Gå in på Hamnguiden On- 

lines hemsida harbourguide.com
2. Klicka på fliken ”Abonne-

mang” och fyll i de efterfrågade 
fälten för att registrera dig och 
skapa ett Harbourguide ID.

3. På sidan 2 skriver du in  
kreditkortsinformation och väljer 
års- eller månadsabonnemang. 
Valet spelar ingen roll eftersom 
rabattkoden nedan gör att kortet 
inte belastas.

4. Rabattkoden som ska 
användas är: HGP2022BATLIV

5. Ladda ned mobilappen 
Hamnguiden gratis från App  
Store eller Google Play.

6. Logga in dig i appen med 
ditt Harbourguide ID. Du har nu 
tillgång till hela Hamnguide- 

Erbjudande till Båtlivs läsare:

serien via 
mobilappen 
och genom 
att surfa på 
läsplatta eller 
dator (PC/
Mac). 

Ett år efter 
registrering 
kommer du att 
få ett E-mail 
från Skager-
rak Förlag 
med informa-
tion om ordi-
narie abonne-
mangsvillkor 
på Hamn- 
guiden online. 
Det kostar 
498 kr per år 
eller 79 kr per 
månad. Du är 
på inget sätt 
förpliktigad att anta erbjudandet.

www.harbourguide.comTerhi – Ditt livs båt

Tender  |  Sunny  |  385  |  440  |  Saiman  |  400  |  400 C  |  450  |  450 C  |  450 CC  |  Nordic 6020  |  Nordic 6020 C  |  480 BR  |  480 Sport  |  480 TC

Stugfolkets trogna vän

Se närmaste återförsäljare på TERHI.FI
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