Travronden – Vi älskar trav
SOM AUTOGIROPRENUMERANT har du samma förmåner som
en prenumerant. Men du är lite smartare. Står du över att äta lunch
ute två gånger i månaden – och istället tar med mat hemifrån i en
låda – har du sparat in i princip hela kostnaden. Som prenumerant
sitter du garanterat på första parkett – hela året och får tidningen
till absolut lägst styckpris.

Vik längs med den streckade linjen och tejpa ihop talongen.

Läs mer om all som ingår på www.travronden.se/handla
Travronden finns tillgänglig i flera kanaler och med autogiro riskerar du
aldrig att missa de mest initierade tipsen till nästa V75-omgång, eller
något annat från travets spännande värld! Fyll i medgivandeblanketten
på baksidan och sänd in den till oss idag. Du kan när som helst avsluta
din prenumeration.
Varmt välkommen!
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Kostnaden för en autogiroprenumeration är 249 kr/mån (alt. 199 kr/mån
för en tidning/vecka) inklusive moms, vilket debiteras ditt konto i förskott
i slutet av varje månad. Observera att beloppet den första månaden kan
variera, beroende på när i månaden din prenumeration startar.
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Som prenumerant har du alltid fri tillgång till travronden.se på dator,
läsplatta och i mobil. Med travnyheter från hela världen, dagliga speltips,
bloggar, Till Start, e-tidningen två gånger i veckan och mycket mer.

gern
r till Solvalla efter Elitloppsse
Björn Goop återvände
ngen
segerbud i V86-omgå
– nu bakom flera vassa

6204-44
6204
TIDSAM
MTD returer.se

2017
Timoko – Elitloppet

2

2

Alla fördelar med autogiro:
4 Travronden 1-2 gånger/vecka.

Det enda du behöver göra för att komma igång är att fylla i
medgivandeblanketten nedan och signera. Vik ihop och tejpa, lägg på
brevlådan – portot är redan betalt.

4 Fri tillgång till travronden.se

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst
på www.prenservice.se eller ring 0770-45 71 45. Vår kundtjänst är öppen
vardagar kl. 8.30-16.00. Eller maila oss på: info@trmedia.se

4 Alla mervärden Travronden erbjuder

– nyheter, tips, bloggar, Till Start, E-tidningen m.m.

4 Travrondens Vinternummer
– kolla www.travronden.se/handla

Autogiroanmälan, medgivande
Betalningsmottagare

Betalare

Namn*

Namn*

Fullständig adress*

Fullständig adress

TR Media AB
Box 2073

174 02 Sundbyberg

Organisationsnummer (10 siffror)*

Personnummer (10 siffror)*

Bankgironummer*

Betaltjänstleverantör*

*Markerade uppgifter är obligatoriska

Konto

Jag vill ha Travronden onsdag och fredag (249 kr/mån)

Betalar-/kundnummer

556078-5114

417-8596

Jag vill ha Travronden onsdag (199 kr/mån)

Travronden, autogiro 2018

BG 600 P jul 10

Medgivande till betalning via Autogiro
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får
göras genom uttag från angivet konto, på begäran
av angiven betalningsmottagare för betalning till
denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro.

(Clearingnummer + kontonummer)*

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor eller
en avdelning hos betaltjänstleverantören, se kontoutdraget. Normalt
är clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonumret. Swedbank har
ibland fem siffror, ex 8327 - 9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta
fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du
inte det ange 6000). Personkonto i Nordea där kontonumret är samma
som ditt personnummer: Clearingnummer = 3300 – ÅÅMMDDXXXX.
Personkonto i Nordea där kontonumret inte är ett personnummer:
Clearingnummer = de fyra första siffrorna i kontonumret. PlusGirokontot
i Nordea: Clearingnummer = 9960.

Ort datum*
Betalarens underskrift*

Ange gärna e-post för sista-minuten-mail med mera:

Betalaren
samtycker till
att behandling betaltjänstleverantör
av personuppgifter
som lämnatsBGC
i detta
leverantör,
betalningsmottagaren,
betalningsmottagarens
och Bankgirocentralen
AB förmedgivande
administration
behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagasamt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personupp

rens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten.
Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstlesamtycke,
vilket medför
att tjänsten i sin helhet avslutas.
verantör,
betalningsmottagaren
samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom

