


Ditt personliga kortnummer som berättigar dig att välja bland de olika kategorierna. Lös in ditt presentkort via www.mediacard.nu och se till 
att ha ditt kortnummer som du finner i fältet ovan till hands. (Observera att det ej går att ringa in beställningen då det är en värdehandling.).

Så här fungerar ditt MediaCard®

För att göra din beställning loggar du in med ditt kortnummer på www.mediacard.nu. Där finner du de olika produktkategorierna som du 
kan välja mellan (se nedan). När du har valt vilken av kategorierna du vill ha kommer du till det aktuella utbudet och det är där du gör din 
beställning. Du genomför din beställning enkelt på vår hemsida – följ bara de olika beställningsstegen.

Leverans av din valda gåva
Vid beställning av pocketböcker eller tidningsprenumerationer 
anger du den leveransadress dit du vill att böckerna eller prenu-
merationen ska levereras. Leveranstid för böcker är ca 3 veckor, 
för tidningsprenumerationer varierar tiden beroende på när nästa 
nummer ges ut. Beställer du e-bok, ljudbok eller filmer får du din 
leverans omgående digitalt. Läs mer när du gör din beställning.

Kundservice
Vår kundservice når du via e-mail kundservice@mediacard.nu eller 
per telefon 075-666 11 11. Vanliga frågor och svar hittar du på 
vår hemsida www.mediacard.nu. Se till att ha ditt kortnummer 
tillhands för att vi snabbare ska kunna hantera ditt ärende. Vår 
kundtjänst är bemannad alla vardagar mellan 08.00-18.00.

Pocketböcker
Välj pocketböcker ur

Månpocket och Bonniers
breda sortiment.

E-böcker
Böcker som kan läsas

elektroniskt i dator, läsplatta, 
surfplatta och mobil.

Ljudböcker
Perfekt när du är i rörelse; 
i bilen, på promenaden,

vid matlagningen.

Hyra film via Internet
Streama film till din dator 
eller TV via Film2Home – 
välj bland 1000-tals titlar.

Tidningsprenumeration
Välj din favorit bland

100-tals tidningar. Varierande 
prenumerationslängd. 

Välj bland följande gåvor

1 st pocketbok 1 st E-bok 1 st ljudbok 3 st streamade hyrfilmer 1 st tidningsprenumeration



Om MediaCard®

MediaCard är presentkortet där mottagaren själv får välja sin gåva från marknadens största utbud av tidningsprenumerationer, filmer, pocket-
böcker, ljudböcker och e-böcker.  Vi samarbetar med de största och mest välkända leverantörerna på marknaden vilket innebär att vi alltid 
erbjuder de senaste och mest kända titlarna inom varje produktkategori.

Tidningsprenumerationer
Prenumerationslängden varierar beroende av vilken tidning du väljer. 
Du ser vilka prenumerationer du kan välja mellan samt antal nummer 
när du gör din beställning. Du kan även läsa mer om tidningarnas 
olika inriktningar. Tänk på att du får ditt första nummer det kom-
mande utgivningsdatumet, du ser vilket det är när du klickar på den 
aktuella prenumerationen.

Pocketböcker
Välj ur mängder av genrer och ett brett utbud från Bonnier och 
Månpockets sortiment. Klicka på en bok för att läsa mer om den. 
Din leverans kan ta upp 3 veckor från att du har gjort din beställning.

E-böcker
Ladda ner en valfri bok och läs den på din dator eller läsplatta. Du 
får boken digitalt omgående efter att du har gjort din beställning.

Ljudböcker
Lyssna på en ljudbok genom datorn eller genom din telefon. Du 
får boken digitalt omgående efter din beställning.

Filmer
När du har gjort din beställning får du dina filmkoder mailade till 
dig tillsammans med en beskrivning av hur du går tillväga för att 
hyra film hos Film2Home. Varje kod motsvarar en film. 
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