
Allente returadress: Allente, FE 130, 106 56 Stockholm. 
Telefon Kundservice 0770-27 27 00. chat: allente.se/kundservice

Allentes exemplar

Bekräftelse på beställning av depositionskort för SVT:s kanaler

Tack för din beställning. Nedan finner du avtalsvillkoren för avtal med kundnummer: 
Var god och läs igenom noga och skicka därefter tillbaka vår kopia av avtalet (”Allentes exemplar”) till 
adressen nedan. Vi ber dig observera att kortet kommer att skickas först efter att du returnerat vår kopia.

Kortet innehåller: SVT1, SVT2, SVT24/Barnkanalen samt Kunskapskanalen.

För denna typ av digital-tv-kort gäller följande villkor:

• Depositionsavgiften faktureras med 795 kr. Faktureringsavgift tillkommer. 
 Depositionsavgiften återbetalas vid retur av kort, kontakta kundservice för information.

• Allente har rätt att byta ut digital-tv-kortet med 24 månaders intervall. Detta debiteras kund  
 med 200 kr per byte.

• Om kund önskar abonnera på annat utbud från Allente så kan kortet uppgraderas och behöver  
 därmed inte bytas ut.

• Den erlagda depositionsavgiften kan användas som betalning av det nya abonnemanget.

• Abonnemanget får endast användas för privat bruk.

• Allente ersätter inte utebliven bild som uppstår på grund av felaktig hantering.

tv-box/mottagare

För att du ska få rätt kort till din mottagare behöver vi följande information:

Tillverkare:     Modellnummer:

Underskrift

Jag godkänner ovan angivna avtalsvillkor.
Kundnummer:     Namn: 

Datum:     Namnteckning:



Allente returadress: Allente, FE 130, 106 56 Stockholm. 
Telefon Kundservice 0770-27 27 00. chat: allente.se/kundservice

Ditt exemplar

Bekräftelse på beställning av depositionskort för SVT:s kanaler

Tack för din beställning. Nedan finner du avtalsvillkoren för avtal med kundnummer: 
Var god och läs igenom noga och skicka därefter tillbaka vår kopia av avtalet (”Allentes exemplar”) till 
adressen nedan. Vi ber dig observera att kortet kommer att skickas först efter att du returnerat vår kopia.

Kortet innehåller: SVT1, SVT2, SVT24/Barnkanalen samt Kunskapskanalen.

För denna typ av digital-tv-kort gäller följande villkor:

• Depositionsavgiften faktureras med 795 kr. Faktureringsavgift tillkommer. 
 Depositionsavgiften återbetalas vid retur av kort, kontakta kundservice för information.

• Allente har rätt att byta ut digital-tv-kortet med 24 månaders intervall. Detta debiteras kund  
 med 200 kr per byte.

• Om kund önskar abonnera på annat utbud från Allente så kan kortet uppgraderas och behöver  
 därmed inte bytas ut.

• Den erlagda depositionsavgiften kan användas som betalning av det nya abonnemanget.

• Abonnemanget får endast användas för privat bruk.

• Allente ersätter inte utebliven bild som uppstår på grund av felaktig hantering.
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