
MediaCard® – välj bland över 10.000 produkter 
MediaCard är presentkortet som erbjuder marknadens överlägset största utbud av mediaprodukter. Vi har samlat mer än 10.000
titlar inom fem olika produktkategorier: tidningsprenumerationer, filmer, ljudböcker, pocketböcker och e-böcker. Tack vare att vi
samarbetar med de största och mest välkända leverantörerna på marknaden kan vi erbjuda de senaste och mest populära
titlarna inom varje produktkategori. Se vårt utbud nedan. Gå in på www.mediacard.nu för att läsa mer om respektive kategori,
våra leverantörer och få mer information.

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

Välj din favorit bland
100-tals tidningar. Varierande 

prenumerationslängd. 

Välj pocketböcker ur
Månpocket och Bonniers

breda sortiment.

Böcker som kan läsas
elektroniskt i dator, läsplatta,

surfplatta och mobil.

Perfekt när du är i rörelse; 
i bilen, på promenaden,
vid matlagningen.

POCKETBÖCKER E-BÖCKER LJUDBÖCKER TIDNINGSPRENUMERATIONHYRA FILM VIA INTERNET



Prisnivåer och vad som ingår
MediaCard finns i fyra olika prisnivåer och alla prisnivåer erbjuder samma produktkategorier: tidningsprenumerationer, filmer,
pocketböcker, ljudböcker och e-böcker. Välj vilken av prisnivåerna du vill att gåvokortet ska gälla för. I priset ingår gåvokorten
samt fina presentkuvert, mottagarens val av gåva samt frakten av den. 

Det är lika enkelt att ge bort ett MediaCard som det är uppskattat att få ett. MediaCard är ett presentkort där
mottagaren själv väljer sin gåva bland dessa produktkategorier: tidningsprenumerationer - filmer - ljudböcker -
pocketböcker - e-böcker. Läs mer om hur det fungerar att köpa och ge bort MediaCard på www.mediacard.nu. Vi
beskriver hela flödet i enkla steg, allt från hur du som köpare gör för att beställa dina MediaCard till hur mottagaren
gör för att få sin valda gåva.

Så här fungerar MediaCard®

1 2 3 4 5
VÄLJ ETT

PRISALTERNATIV
VÄLJ EVENTUELLA
TILLÄGGSTJÄNSTER

LEVERANS AV 
MEDIACARD

MOTTAGAREN GÖR
SIN BESTÄLLNING

MOTTAGARENS VALDA
PRODUKT LEVERERAS

SMALL
109 SEK
VÄLJ MELLAN

MEDIUM
199 SEK
VÄLJ MELLAN

LARGE
299 SEK
VÄLJ MELLAN

X-LARGE
360 SEK
VÄLJ MELLAN

1 Pocketbok
Tidningar*
1 Ljudbok
1 E-bok
3 Filmer

2 Pocketböcker
Tidningar*
1 Ljudbok
1 E-bok
5 Filmer

3 Pocketböcker
Tidningar*
1 Ljudbok
1 E-bok
8 Filmer

4 Pocketböcker
Tidningar*
1 Ljudbok
1 E-bok
10 Filmer

* 1 st tidningsprenumeration




