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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. 

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!

Njutning och lyx

För hela familjen

Aktiv fritid

Får du bingo på raden VinstMagasinet i din bingolott väljer du fritt från 
vårt smörgåsbord av vinster i den här katalogen. Välj och mixa present-
kort från flera olika partners och vraka bland massor av resor, elektronik- 
och 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!



APOLLO
Med Apollo reser du tryggt, enkelt och bekvämt. Upplev nya resmål och 
kulturer vid turkosblått vatten, lummig grönska och lokala restauranger. 
Låt din resa bli formad efter dina behov och din reslust.

Läs mer på apollo.se



FANTASTISKA SEMESTERUPPLEVELSER

Hos oss kan du välja bland över 40 länder, hundratals resmål och över 900 
hotell. Hela världen väntar oavsett om du vill resa till soliga stränder, 
färgstarka städer eller överväldigande vyer. Välkommen till Apollo



VIKING LINE
Upptäck det bästa av Östersjön med Viking Line. Kryssa till Finland och 
besök Helsingfors och Åbo, eller ta en fullspäckad nöjeskryssning med 
Viking Cinderella där det bjuds på dans, artister och underhållning varje 
dag i veckan. Vill du ha en minisemester väntar långkryssningar till 
Visby, Höga Kusten, Bornholm eller Ystad. Eller stugsemester på Åland 
och hotellpaket i Finland.

Läs mer på vikingline.se



HÄRLIGA KRYSSNINGAR I ÖSTERSJÖN

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 Viking Line 
och 500 kr från någon av våra andra partners.



ELLOS
Hos Ellos hittar du ett stort utbud av mode, skönhet och inredning för 
henne, honom och barnen. Med ett personligt uttryck erbjuder Ellos ett 
sortiment bestående av både egna och många välkända externa varu-
märken. Prisvärda trender, inspirerande kampanjer och bra erbjudanden 
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

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.



HOMEROOM
Välkommen till Homeroom.se – platsen som samlar all heminredning på 
ett och samma ställe med över 35 000 produkter från hundratals varu-
märken. Hos oss kan du shoppa det mesta till ditt vardagsrum, sovrum, 
kök, trädgård, uterum och barnrum. Med vårt breda sortiment i olika 
stilar, material och prisklasser vill vi göra det enkelt och roligt för dig som 
kund att hitta det du letar efter, oavsett vad det är. 
Homeroom – heminredning på nätet!

Läs mer på homeroom.se



HOMEROOM HAR DET MESTA TILL DITT HEM

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 Homeroom 
och 500 kr från någon av våra andra partners.



NORTLANDER
Nortlander säljer inte enbart skidresor – vi skapar DRÖMRESOR. 
Vi strävar efter att skapa de bästa paketresorna, som passar till dig 
– oavsett om du gärna vill hitta en alpresa till Österrike, Frankrike eller 
Italien. Vi har oändliga alternativ beroende på om du reser med din 
partner, med en grupp vänner eller ska på skidsemester med barnen. 
De flesta skidorter vi erbjuder skidresor till är högt belägna, vilket gör 
att chansen för snö är mycket god, 
också sent på säsongen.

Läs mer på nortlander.se



STÄMNINGSFULL SEMESTER

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 Nortlander 
och 500 kr från någon av våra andra partners.



CAMPCATION
På Campcation hittar du Nordens största utbud av camping, ställplatser, 
stugor och glamping. Hos Campcation kan du skräddarsy semestern 
efter dina önskemål. Välj plats, boka och betala säkert online.

Välkommen in på campcation.se



HÄRLIGA CAMPINGLIVET

Hos oss hittar du allt från större campingresorter till små lokala guldkorn 
och unika utomhusupplevelser. Dessutom får du ta del av camping-
branschen mest fördelaktiga lojalitetsprogram som förlänger semestern. 

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 
Campcation och 500 kr från någon av våra andra partners.



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

CLAS OHLSON



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.



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

GREATDAYS



Smakupplevelser

Äventyr och wow

Kropp och själUPPLEV NYA SAKER

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.



INTERSPORT
I löpspåret, på gymmet eller yogamattan. Blåsiga cykelturer eller regniga 
promenader. På fotbollsplan, ishockeyrinken eller padelbanan, eller vid 
sidan i hejarklacken. Vi har det du behöver för alla aktiva dagar. På allt du 
handlar ger Intersport 3% till föreningslivet.

Se mer på intersport.se



Sport

Löpning och träning

Lifestyle Outdoor

FÖR ETT AKTIVT LIV

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.



EUROFLORIST
Beställ blommor till hemmet eller överraska någon med en vacker 
blomma – 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, Mors dag eller 
till Jul. Sprid glädje med blommor!

Köp med 15% rabatt på bingolotto.blomma.se



Blommor för alla tillfällen

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.



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.



Sälj 
en riktig 
turlott!

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. 

Att vara medlem i en förening är en källa till just trygghet, 

gemenskap och glädje. Folkspels uppdrag är att ge alla våra 

klubbar och föreningar förut-sättningar att fortsätta utvecklas.

Bara det senaste året har vi på ideella Folkspel gett 189 miljoner från  

försäljningen av 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.

Folkspel är föreningarnas eget lotteribolag. Vi är en ideell organisation som sedan starten 
1991 genererat ett överskott på över 17,5 miljarder kronor. Pengar som oavkortat gått till 
Sveriges klubbar, föreningar och organisationer.

Att vara medlem i en förening är en källa till just trygghet, gemenskap och glädje. Folkspels 
uppdrag är att ge alla våra klubbar och föreningar förutsättningar att fortsätta utvecklas.

Bara det senaste året har vi på ideella Folkspel gett 320 miljoner från försäljningen av bl.a. 
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!

Vi ger allt!


