Fördelar för dig som är prenumerant:

Egmont Publishing AB
205 07 Malmö, SWEDEN

•
•
•
•

Enkelt, tryggt och bekvämt! Du slipper fakturor.
Missa aldrig en tidning pga. sen betalning.
Prenumerationen sträcker sig så länge du vill.
Du kan betala månadsvis.

Bankgiro: 188-2620
Momsreg.nr: SE 556046-9206
Innehar F-skattebevis
Telefon: 040-29 20 00

Betala med autogiro tryggt och enkelt!
Pris per månad: 112 kr
Med autogiro dras beloppet för din prenumeration automatiskt från ditt bankkonto
kring den 27:e i aktuell månad för betalning. Du anmäler dig enklast till autogiro
via din internetbank eller genom att skicka in denna blankett till oss.

Tryggt
Säkert
Enkelt

Ja tack! Jag vill betala med autogiro från nästa förfallodag!
Jag är redan prenumerant och vill byta till autogiro.
Jag vill bli prenumerant och betala via autogiro.

Prenumerantens namn (tidningsmottagare)

Kundnummer (om du redan är prenumerant)

Prenumerantens adress

E-postadress

Prenumerantens postadress

Telefon

Jag vill betala min prenumerationsavgift med automatisk överföring från mitt nedan angivna konto
i enlighet med villkoren ovan samt på baksidan av denna blankett.
Kontohavarens namn

Kontohavarens telefon

Kontohavarens adress

Kontohavarens postadress

Eventuellt clearingnummer* följt av bankkonto som pengarna ska dras ifrån

Kontohavarens personnummer

Jag har tagit del av och godkänner villkoren (se baksidan) för anslutning till autogiro

Ort och datum

Kontohavarens namnteckning (obligatorisk uppgift)

*Clearingnummer är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor. Swedbank har ibland femsiffrigt clearingnummer, ex 8234-9 012345678. Utelämna då den femte siffran, i detta
fall 9. Handelsbankens clearingnummer börjar alltid med 6 (hittar du inte det ange 6000). Obs! Kontot måste vara ett transaktionskonto, exempelvis löne- eller pensionskonto.

Vik ihop blanketten, tejpa och skicka in till oss redan idag. Inget porto behövs.

Tejpa här
Egmont
betalar
portot

Egmont Publishing AB
Kundtjänst
Svarspost kundnr 20683085
208 00 Malmö

MEDGIVANDE FÖR AUTOGIRO
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till denne via bankernas automatiska
betalningstjänst, autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörighet av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får
jag på mitt kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto i banken eller i konto i annan bank.
Jag ska senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i
banken enligt bankens regler.
Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter:
• om jag i god tid innan förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt eller
• om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.
Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får användas för autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall
avbryta min anslutning till autogiro.
Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgift ur bankens register om kontots
nummer och adress får samberarbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett register. Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem
bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta
betalningsmottagaren eller banken senast två bankdagar före förfallodagen. Gällande pris per månad står på blankettens första sida. Egmont reserverar
sig för prisändringar vilket vanligtvis sker vid årsskifte.

ALLMÄNNA VILLKOR
Vid beställning samtycker jag till att mina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer och övriga digitala adresser, får lagras och
användas inom Egmontkoncernen för fakturering, leverans, information, marknadsföring, digitala tjänster, analys, statistik och profilering. Uppdatering av
personuppgifter mot personuppgiftsregister, exempelvis SPAR, sker kontinuerligt. Information om min användning av digitala tjänster inhämtas med bl.a.
cookies. Jag kan även få erbjudande från Egmonts samarbetspartners.
Uppgifter som jag lämnar direkt eller indirekt genom att använda Egmontkoncernens tjänster och erbjudanden kan tillsammans med övriga uppgifter
användas inom Egmont för marknadsföring ochför att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig samt för utveckling av nya tjänster och produkter.
Samtycket är giltigt till dess att jag själv säger upp det och är inte beroende av eventuella köp. Jag har rätt att återkalla samtycket genom att skicka brev
till Personuppgiftsombud, Egmont Publishing AB, 205 07 Malmö. För vidare klagomål, kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, epost
datainspektionen@datainspektionen.se.
Vid utebliven betalning vid nyregistrering påförs en påminnelseavgift om 50 kr. Därefter skickas slutkrav där avgiften motsvarar lösnummerpriset av dina
mottagna tidningar, dock är maximalt belopp nyteckningspriset plus påminnelseavgift. Om inbetalning inte är oss tillhanda inom 30 dagar kommer skulden
att överföras till inkasso varpå ytterligare avgifter och ränta tillkommer.
Eventuell beställd premie skickas ca 3-5 veckor efter att vi mottagit din betalning. Egmont förbehåller sig rätten att byta ut premie vid slutförsäljning.
Adressändring ska meddelas minst 3 veckor innan den ska träda i kraft. För mer information om villkor och din ångerrätt, se www.dintidning.se/villkor

