
Tack för att du valt att  
prenumerera på vår tidning! 
För att kunna betala din prenumeration via autogiro ber vi dig fylla i nedanstående formulär. 
Vänligen texta tydligt och returnera formuläret antingen via mejl eller post. Om någon uppgift 
inte stämmer eller saknas så kommer vi att kontakta dig eller skicka ett nytt formulär till dig. 
Beloppet kommer att dras från ditt konto sista vardagen i månaden. Glöm inte att på utsatt 
datum inneha täckning för överenskommet belopp.  

Om du vill ändra betalsätt eller har frågor om din prenumeration är du välkommen att 
kontakta oss på mejl: kundtjanst@etc.se eller på telefon 08–410 359 00.  
Vid en eventuell prisförändring kommer du att meddelas skriftligen i god tid. Jag vill också 
fråga dig om du vill bli medlem i ETC:s stödförening. Föreningen är en av de viktigaste 
pusselbitarna i bygget av ETC och kostar dig ingenting. Som medlem kan du bland annat 
engagera dig i de möten vi arrangerar runt om i landet, eller varför inte hjälpa redaktionen med 
tips och idéer. Du väljer själv hur mycket tid du vill lägga ner. Inga tvång, men som medlem blir 
du oerhört viktig för oss i arbetet att nå ut brett med tidningen. 

Och så en sista sak. Du har väl bytt till ETC El? Vårt solcellsdrivna elbolag! Välj oss så ordnar vi 
bytet åt dig. ETC El har enbart rörligt pris men vi lägger 19 kr extra i fast månadskostnad som 
går direkt till solceller i våra parker. Du kan läsa mer på www.etcel.se. 

JOHAN EHRENBERG, GRUNDARE ETC

Box 4403, 102 68 Stockholm
Kundtjänst 08-410 359 00
kundtjanst@etc.se
www.etc.s

Efternamn:

Tel bostaden:

Utdelningsadress: Postadress:

Förnamn:

Tel arbete:

Personnummer:

Mejladress:

Banken namn och ort:
Bank:

Ort och datum Kontoinnehavarens namnteckning

Clearingnummer: Kontonummer:

Bankkontonummer ska inledas med clearingnummer (4 eller 5 siffror). 
Vid osäkerhet fråga bank. Dragning sker sista vardagen i månaden. 
Prisjustering kan komma att ske över tid.

Skicka detta autogiromedgivande till:

Ekonomiavdelningen
Box 4403
102 68 Stockholm

Jag vill betala ETC Nyhetsmagasin papper via autogiro: 79 kr/

Jag vill betala ETC Nyhetsmagasin digital via autogiro: 65 kr/mån. Ja, jag vill bli medlem i Stödföreningen ETC.

Ja, jag vill byta till ETC El. Kontakta mig!Jag vill betala ETC Nyhetsmagasin papper via autogiro: 79 kr/mån.

Jag vill betala ETC Nyhetsmagasin digital via autogiro: 65 kr/mån.
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