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DU VÄLJER VINSTEN!

STORT GRATTIS –
DU VÄLJER VINSTEN!
Vad roligt, du har fått bingo – och ska få välja vinsten själv! Du får välja fritt
bland otaliga produkter från BingoLottos alla partners, som presenteras i den
här katalogen. Du får med andra ord möjlighet att sätta ihop ett alldeles eget
vinstpaket, utefter dina personliga intressen och förutsättningar. Vilket tillfälle!
Du kan välja presentkort i 500 kr intervaller från en och samma leverantör, eller
från flera olika. Det innebär att du tex kan välja 500 kr hos Ellos och 2 500 kr hos
Guldfynd om du vunnit valfria vinster för 3 000 kr.

Får du bingo på raden Du väljer vinsten i din bingolott väljer du fritt från
vårt smörgåsbord av vinster i den här katalogen. Välj och mixa presentkort från flera olika partners och vraka bland massor av resor, elektronikoch hushållsprodukter, teknikprylar och möbler m.m. Du väljer precis hur
du vill, så länge värdet på vinsterna inte överstiger värdet på den angivna
summan på vinstraden. Här nedan finner du exempel på hur vinstpaket
kan se ut.
Varsågod, du väljer vinsten!

Aktiv fritid

Från det att vi tagit emot din vinstlott har du fyra veckor på dig att välja din vinst.
Du kan göra ditt val i samband med att du skickar in din lott, eller i efterhand.
Kontakta oss på kundcenter@folkspel.se eller ring oss på 0771-440 440 för att göra
ditt val. Om inget val utförs skickas automatiskt den populäraste vinsten hem
till dig.
Lycka till!

För hela familjen

Njutning och lyx

APOLLO
Med Apollo reser du tryggt, enkelt och bekvämt. Upplev nya platser, njut
av spännande kulturer och låt det främmande förgylla livet med turkosblått vatten, lummig grönska och lokala restauranger. Vi erbjuder trygga
resor över hela världen. Tack vare vår långa erfarenhet och stora nätverk
blir resan anpassad efter dina behov och din reslust.
Välkommen till Apollo - det trygga valet.

FANTASTISKA SEMESTERUPPLEVELSER
Med Apollo kan du resa till hela världen och de erbjuder allt från en
avslappnande sol- och badsemester eller en träningsvecka i värmen till att
spendera en weekend i någon spännande storstad. Allt för att du ska kunna
hitta en perfekt resa, anpassad efter just dina behov. Vart vill du resa?

ELLOS
Hos Ellos hittar du ett brett och djupt utbud inom mode och inredning,
helt dedikerat kvinnan mitt i livet (och familjen runt om). Unikt och alltid
stilsäkert med egna, och många välkända, varumärken. Ellos erbjuder
alltid spännande erbjudanden och inspiration på sajten som gör det lite
extra roligt att handla.
Välkommen in på ellos.se

MODE FÖR HELA FAMILJEN
Du kan välja presentkort från en och samma leverantör, eller från flera
olika. Tänk på att lägsta beloppet på presentkorten, oavsett partner, är
500 kr. Har du vunnit 3 000 kr kan du t.ex. välja 2 500 kr hos Ellos och
500 kr från någon av våra andra partners.

GULDFYND
Välj bland ett nästintill obegränsat antal smycken i guld och silver, bijouterier,
klockor och presenter. Guldfynd är marknadsledare i Sverige inom guldsmeds
varor och smycken och erbjuder allt du kan tänka dig när det kommer till
accessoarer och hemartiklar.
Se mer på guldfynd.se

SMYCKEN FÖR ALLA SMAKER
Du kan välja presentkort från en och samma leverantör, eller från flera
olika. Tänk på att lägsta beloppet på presentkorten, oavsett partner, är
500 kr. Har du vunnit 3 000 kr kan du t.ex. välja 2 500 kr hos Guldfynd
och 500 kr från någon av våra andra partners.

Smycken

CHILLI.SE
Hos Chilli.se hittar du ett brett sortiment av stilsäkra och prisvärda
möbler, inredningsprodukter och designfavoriter för hemmets alla rum.
Förverkliga dina inredningsdrömmar med möbler och inredning från
Chilli.se. Här får du dessutom alltid fri frakt, snabb leverans och 365
dagars öppet köp. Chilli.se – mycket stil för pengarna!

Se mer på chilli.se

GULDGRUVAN FÖR HEMINREDAREN
Du kan välja presentkort från en och samma leverantör, eller från flera
olika. Tänk på att lägsta beloppet på presentkorten, oavsett partner, är
500 kr. Har du vunnit 3 000 kr kan du t.ex. välja 2 500 kr hos Chilli och
500 kr från någon av våra andra partners.

Vardagsrum

Sovrum

Kök och inredning

CLAS OHLSON
Drömmer du om mjukt belysta välstädade skåp, förråd med översiktlig
ordning eller en skaparhörna med penslar och lim på rätt plats?
Hos Clas Ohlson hittar du lösningar och idéer för en vardag med mer
ordning och reda – och mer tid över till annat! För oavsett om du
vill förvandla hela köket eller hitta en enkel ljuslist för strumplådan har vi
det du behöver för ett enklare, snyggare hemmaliv.
Se mer på clasohlson.se

SMARTA LÖSNINGAR MED RÄTT PRODUKTER
Du kan välja presentkort från en och samma leverantör, eller från flera
olika. Tänk på att lägsta beloppet på presentkorten, oavsett partner, är
500 kr. Har du vunnit 3 000 kr kan du t.ex. välja 2 500 kr hos Clas Ohlson
och 500 kr från någon av våra andra partners.

GREATDAYS
Gillar du att uppleva nya saker? Söker du spännande inslag i vardagen?
Då skall du definitivt inte missa Greatdays stora och varierande
sortiment av upplevelser – från stora och vidunderliga till små och
njutningsfulla. Det här är godisbutiken för den levnadsglade!
Se mer på www.greatdays.se

UPPLEV NYA SAKER

Kropp och själ

Du kan välja presentkort från en och samma leverantör, eller från flera
olika. Tänk på att lägsta beloppet på presentkorten, oavsett partner, är
500 kr. Har du vunnit 3 000 kr kan du t.ex. välja 2 500 kr hos Greatdays
och 500 kr från någon av våra andra partners.

Smakupplevelser

Äventyr och wow

INTERSPORT
Lever du ett aktivt liv med fotboll, ishockey, löpning, yoga eller någon annan
rolig aktivitet? Då är det här produkterna för dig! Kasta dig in bland all
möjlig utrustning för alla tänkbara sporter och idrotter – för alla smaker
och stilar.
Se mer på intersport.se

FÖR ETT AKTIVT LIV

Löpning och träning

Du kan välja presentkort från en och samma leverantör, eller från flera
olika. Tänk på att lägsta beloppet på presentkorten, oavsett partner, är
500 kr. Har du vunnit 3 000 kr kan du t.ex. välja 2 500 kr hos Intersport
och 500 kr från någon av våra andra partners.

Sport

Lifestyle

Outdoor

EUROFLORIST
Beställ blommor till hemmet eller överraska någon med ett blomsterbud
– ett överraskande blombud är en gest som alltid väcker varma känslor.
Unna dig själv en ljuvlig bukett eller skicka blommor för att uppvakta nära
och kära på födelsedagar, Fars dag eller till jul.
Blommor förgyller tillvaron, för alla!
Se mer på euroflorist.se

SKICKA BLOMMOR MED EUROFLORIST
Du kan välja presentkort från en och samma leverantör, eller från flera
olika. Tänk på att lägsta beloppet på presentkorten, oavsett partner, är
500 kr. Har du vunnit 3 000 kr kan du t.ex. välja 2 500 kr hos Euroflorist
och 500 kr från någon av våra andra partners.

Höstfina buketter

Blommor för alla tillfällen

TRETTI
Själva hjärtat i ett hem är människorna som bor där och viktigast av allt
är att de mår bra tillsammans. Därför är det viktigt att allt också
fungerar som det ska. Tretti är med från inspiration till installation av
hushållsprodukter för hemmets alla rum; från dammsugare och
rakapparater till tvättmaskiner och kompletta kökslösningar.
Se mer på tretti.se

RUSTA UPP DÄR HEMMA
Med lång erfarenhet, kunskap och Nordens största sortiment av vitvaror
hjälper vi våra kunder fram till rätt produkter baserat på specifika behov
och önskemål. Vi ger dig råd till ett bättre hem.

NETONNET
På NetOnNet hittar du ett stort utbud av hemelektronik – direkt från
lagerhyllan. Oavsett om du väljer att handla på nätet eller i någon av
våra Lagershoppar har vi alltid samma låga priser. Snabbt, enkelt och
till lagerpris. Frågor på det?
Se vårt utbud på netonnet.se

VÄLKÄNDA VARUMÄRKEN DIREKT FRÅN LAGERHYLLAN
Du kan välja presentkort från en och samma leverantör, eller från flera
olika. Tänk på att lägsta beloppet på presentkorten, oavsett partner, är
500 kr. Har du vunnit 3 000 kr kan du t.ex. välja 2 500 kr hos NetOnNet
och 500 kr från någon av våra andra partners.

Vi ger allt!

Vi ger allt!

Sverigelotten säljs av Folkspel, en ideell organisation som sedan
starten 1991 genererat ett överskott på 16,8 miljarder. Pengar som
oavkortat gått till Sveriges klubbar, föreningar och organisationer.
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finns. Inte för att ge en liten del av vinsten. Vi gör som eldsjälarna där

Bara det senaste året har vi på ideella Folkspel gett 232 miljoner från försäljningen av bl.a.
ute i föreningarna
– vi ger
allt!
bingolotter
och Sverigelotter.
Det är
därför Folkspel finns. Inte för att ge en liten del av
vinsten. Vi gör som eldsjälarna där ute i föreningarna…vi ger allt!

Allt överskott till Sveriges föreningar.

