
Information och viktiga datum: 

Säljperiod  
Kan säljas fram till den 31 december.

Returrapportering 
Osålda julkalendrar 2019 skall INTE returrapporteras, endast
returneras enligt sista angivet datum.

Inskick av returer 
Osålda julkalendrar returneras snarast efter försäljnings- 
periodens slut, dock senast 20 januari 2020.

Vinstinlösen konsument 
Vinstinlösen kan ske från första försäljningsdagen.  
Sista dag för vinstinlösen av konsument är 29 februari 2020.

Inskick av inlösta vinster 
Sista dag för återsändning av inlösta vinster är den 11 mars
2020. (Inlösta julkalendervinster skickas in tillsammans med 
bingolottovinster.)

Dragningslista 
Publiceras digitalt på www.bingolotto.se från den  
24 december 2019. Kod för rättning av kalendern finns  
under lucka 24.

Betalning 
Julkalendern faktureras vecka 6 2020. 

Kreditförbud 
Konsumenter skall betala sina julkalendrar direkt vid  
köptillfället.

Åldersgräns 
18 års gräns gäller för köp av Bingolottos Julkalender.

Några frågor?  
Vid frågor eller behov av tips, råd och olika idéer om hur ni 
kan öka er försäljning, kontakta Folkspels säljrepresentant 

eller Folkspels Kundcenter, tel: 0771-440 440.  

Lycka till med försäljningen!

För mer information, kontakta Folkspels Kundcenter på tel: 0771- 440 440

Säljfakta

Pris:
Behållning:

2019
15 augusti - Första försäljningsdag 
14 december - Sista beställningsdag från Folkspel 
31 december - Sista försäljningsdag 

2020
20 januari - Sista inskick av osålda kalendrar 
29 februari - Sista vinstinlösendag för konsument
11 mars - Sista dag för inskick av inlösta vinster

100 kr
50 kr/kalender

Vinstkontroll
Vinstkontroll vid vinstinlösen sker  
genom att skrapa kontrollfältet  
längst ner på lotten. 

Vinstkoder:
J0000 = Ingen vinst  J0100 = 100 kr
J0200 = 200 kr   J0500 = 500 kr   
J1000 = 1000 kr 

Kontantvinster upp till och med 1 000 kr betalas direkt  
av återförsäljaren. Högvinster har andra vinstkoder  
och skickas in av vinnaren, som Rek/Värde till:  
Bingolottos Julkalender  
Box 5, 433 21 Partille

Bingolottos
Julkalender

2019

Sveriges mest sålda julkalender firar 20 år! Med sina fantastiska 
vinster har BingoLottos Julkalender blivit en stark tradition.  
Det är en produkt som är lätt att sälja och som ger bra intäkt till  
föreningen eller laget. På årets julkalender finns möjlighet att vinna 
FärgFemman varje dag eller 1 miljon direkt på skrapet – dessutom 
dyker en extra miljonchans upp under jubileumsluckan!

Förening
/lag



För mer information, kontakta Folkspels Kundcenter på tel: 0771- 440 440

Leverans av lotter 
All distribution av Folkspels produkter sker via PostNords Företagspaket eller Postpaket. Kom ihåg att ni alltid kan 
ändra leveranstyp, kontakta bara Folkspels Kundcenter på 0771-440 440. Vänligen kontrollera er leverans mot följe-
sedeln. Vid avvikelse, kontakta vårt kundcenter omgående. Alla mottagna lotter ska hanteras som värdehandling och 
hanteras därefter.

Återleverans av returlotter och vinstlotter  
Osålda lotter och inlösta vinstlotter returneras till Folkspel med Företagspaket alt. Svarspost.  
Återleveransen är givetvis kostnadsfri.

Använd redovisningsblanketten  
Med dina retur- och vinstlotter skall redovisningsblankett bifogas. På blanketten fyller ni i antalet returer och vinster 
samt det totala vinstvärdet. Texta tydligt. Redovisningsblanketten finner du längst upp på följesedeln som kom med 
lottleveransen. Lägg redovisningsblanketten löst i lådan/svarspostkuvertet.

Saknar ni returkuvert går det bra att beställa ett nytt från Folkspel Kundcenter eller skicka in lotterna i ett vanligt kuvert, 
frankera det och skicka till: Folkspel, Tagenevägen 72, 425 37 Hisings Kärra.

Tänk på följande: 
Returer: Hela lotten skall skickas tillbaka när den är en returlott och skrapfälten måste vara oskrapade.
Skrapade lotter kommer betraktas som sålda och debiteras.

Vinstlotter: Kontrollrutan på alla vinstlotter skall skrapas så att hela streckkoden syns.

Inskick: Bunta returlotter och ev. vinstlotter var för sig med gummiband. Lägg dem sedan tillsammans med 
redovisningsblanketten i kartongen/svarskuvertet. Vänd returlotter och vinstlotter så att streckkoden är åt 
samma håll.

Företagspaket – återleverans 
Era vinst- och returlotter lägger ni i samma låda som ni fick lottleveransen i. Med varje  
lottleverans finns en returetikett som ni klistrar på lådan. Lådan lämnar ni in på närmaste  
utlämningsställe för PostNord eller ring 0771-33 33 10 och PostNord hämtar lådan.

Svarspost – återleverans 
Om ni har fått med ett svarspostkuvert i lottutskicket lägger ni era vinst- och returlotter i det. Kuvertet 
lägger ni på närmaste brevlåda. Maxvikt för svarspostförsändelsen är 1 kg (vilket motsvarar ca 125 st lotter). 
Om försändelsen överstiger 1 kg var vänlig kontakta Folkspels Kundcenter på tel. 0771-440 440 så sänder 
vi en returetikett för Företagspaket.

Företagspaket  
Föreningar som har kontor/kansli som 
är bemannade under dagtid (kansli,  
kl. 8-17) kan få sina lotter med Post-
Nords Företagspaket. Företagspaket 
levereras direkt till kontoret/kansliet.

Postpaket/brev  
Föreningar som inte har ett kontor/kansli som är bemannat 
under dagtid får sina lotter via Postpaket eller via brev direkt  
i brevlådan. Postpaket innebär att föreningen får sin lott- 
leverans till det av PostNords utlämningsställen som ligger 
närmast angiven leveransadress. Postpaketet aviseras via 
SMS eller brev när det anländer. Vänligen hämta ert paket 
omgående efter avisering.
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 FärgFemman
 Vinn

– ny chans varje dag! 
Vinn 1 miljon direkt på skrapet!

Extra 
Jubileums-

miljon! 

20år

Hela Sveriges Julkalender 2019! Pris:
100 kr

 Unikt!–Julkalendern har under 20 år delat ut
307 miljoner kronor till svenskt föreningsliv. 

3 lika i samma skrapfält ger vinst!


