BINGOLOTTO

Spela BingoLotto –
stöd Herrestads AIF!
Prenumerera på BingoLotterna – det är jättesmidigt!
”Det är många fördelar med att vara prenumerant!”
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behöver inte gå ut för att köpa lotterna.
får lotterna rätt ner i din brevlåda.
får som prenumerant en automatisk vinstpåminnelse.
är med i extra bonusdragningar!

Och framför allt - Du gör en enormt stor insats för oss i Herrestads AIF
genom att bli prenumerant på BingoLotter!
Du får en trevlig stund framför tv-apparaten tillsammans med Lotta med
chansen att vinna kontanter, resor och bilar samtidigt som du stödjer oss
i HAIF – Det kan inte bli bättre!
Du kan naturligtvis också stödja HAIF genom att prenumerera på
SverigeLotter!
Det är enkelt!
Fyll i efterföljande talong och lämna till föreningen/ledare så stödjer du
Herrestads AIF, Uddevalla
Tack på förhand!
Styrelsen i Herrestads AIF

Du får alla vinstchanser i
höstens stora bingosuccé
– direkt i brevlådan!
BingoLotto med Lotta Engberg firar stora triumfer. Lotterna går åt som
smör i solsken och det gäller att vara snabb om man vill få tag på Sveriges
kanske hetaste lott. Eller, så blir du prenumerant.
Som BingoLotto-prenumerant är du garanterad en spännande säsong fylld av storvinster, musik och skratt. Bland annat väntar Jackpot-veckorna, den traditionsf yllda
Uppesittarkvällen och sist men inte minst: Miljonbingo den 30 december!
Då spelar vi om större vinster än någonsin och hyllar föreningslivets eldsjälar.
Missa inte årets största bingo, kvällen före nyårsafton!
Fyll i och skicka in talongen så får du dina bingolotter direkt hem i brevlådan tillsammans med senaste nytt från Folkspel. Dessutom deltar du
automatiskt i bonusdragningar och ger samtidigt alla klubbar och
föreningar en ärlig chans att fortsätta göra en viktig insats för Sverige.

Vi tackar för ditt stöd och önskar dig lycka till
i jakten på storvinsterna!

Du spelar för Sverige

Ja tack, jag vill prenumerera!
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Som prenumerant får du dina Bingolotter direkt hem i brevlådan utan extra kostnad. Dessutom har
du ﬂer vinstchanser i våra bonusdragningar och automatisk rättning med vinstpåminnelse.
Jag beställer
4 st

Namn

3 st

2 st

1 st

lotter/vecka

(max 10 st)

Pris 40:-/st. Jackpot-veckor och specialveckor 50:-/st.

Postnr

Jag vill stödja följande klubb/förening:
lag
Om jag inte fyller i namn på förening går min insats till alla Folkspels föreningar.

Kundnr (ifylls av föreningen)

Obs! Du måste ha fyllt 18 år för att bli prenumerant.

Postadress

Tel

Ort

Personnr
Kampanjkod 208

Lämna kupongen till din förening eller skicka den portofritt till:
Folkspel Kundcenter, Svarspost 410 621 804, 431 20 Mölndal

Du spelar för Sverige
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Så här enkelt blir du prenumerant:
1

Fyll i svarskortet. Ange antal lotter och namn på den förening eller klubb som du vill stödja.

2

Lämna svarskortet till din förening eller skicka det portofritt till Folkspel Kundcenter,
Svarspost 410 621 804, 431 20 Mölndal.

Frågor & svar
Vem får prenumerera på Bingolotter?
Alla över 18 år som är bosatta i Sverige.

När får jag mina Bingolotter?
Dina första lotter kommer så snart ditt svarskort har blivit registrerat.
Därefter får du ett utskick /månad med lotter för de 4 kommande veckorna.

Hur betalar jag mina lotter?
Du betalar dina Bingolotter varje månad via fakturan som följer med lottutskicket.
Du kan också betala via autogiro genom att kontakta Folkspel Kundcenter.

Hur länge gäller prenumerationen?
Den gäller tillsvidare. Uppsägning av prenumerationen görs till Folkspel Kundcenter.

Hur hanteras mina personuppgifter?
Folkspel behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra kundrelationen
med dig. Dessutom får du erbjudanden från oss eller våra samarbetspartners.
Den f örening du väljer att stödja får också information om dina uppgifter.
Du kan alltid ta del av eller ändra personuppgifterna via Folkspel Kundcenter.

Folkspel Kundcenter

Tel 0771-440 440
Fax 0771-460 460

Tack för ditt stöd
och lycka till!

info@folkspel.se
www.folkspel.se

Folkspel Kundcenter

0771-440 440
Välkommen att kontakta
oss med dina frågor.

