Stöd Spårvägens BTK
– och vinn med BingoLotto

Varsågod!
4 bingolotter
utan kostnad
(värde 200 kr)

Bli en av säsongens vinnare!
Spela BingoLotto på söndagarna i TV4. Då kan det bli du som
spelar hem pengar, bilar, drömresor, hemmaprylar och mycket
mer, samtidigt som du gör en mycket uppskattad och viktig
insats för vår förening.

Som prenumerant stödjer du föreningen med ca 585 kronor
per år, bara genom att beställa 1 bingolott/vecka. Det är ett
smidigt, spännande och underhållande sätt att vara med och
skapa förutsättningar för att fortsätta utveckla vår verksamhet.
Som välkomstpresent får du just nu 4 st bingolotter utan
kostnad (värde 200 kr).
Tusen tack för ditt stöd!
Spårvägens BTK

Som prenumerant på BingoLotto
har du följande exklusiva förmåner:
Du spelar alltid med vinstgaranti
Samla och använd premiumpoäng
Alltid med i extra utlottningar
Rabatter och erbjudanden
Automatisk vinstpåminnelse
Kundtidning med läsvärda reportage och pyssel

Alla vinner
på
BingoLotto
Du kan vinna miljoner. Sveriges
föreningar vinner alla gånger.

Jag vill inte missa några vinstchanser och svarar idag!
Fyll i talongen och skicka den portofritt. Du kan också bli prenumerant direkt på BingoLottos hemsida
eller genom att ringa Folkspel Kundcenter (se info nedan). Missa inga vinstchanser – svara idag!

Samtidigt stödjer jag:

Mina personuppgifter

Klubb/Förening

Spårvägens BTK

Namn

Lag

Alla

Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)

Kundnummer

6011307

E-post

Fyll i totalt antal lotter/vecka
(Max 10 lotter/vecka. Lottpris: 50 kr/st)

Fyll i totalt antal dubbellotter/vecka
(Max 10 lotter/vecka. Lottpris: 100 kr/st)

TRE ENKLA SÄTT ATT SVARA:
Gå in på bingolotto.se/forening

Skicka in denna talong till
Folkspel Kundcenter
Svarspost 20742440, 433 20 Partille

När du går med som BingoLotto-prenumerant och stödjer din förening senast den 31 december 2020 så får du 4 st bingolotter utan extra
kostnad (värde 200 kr). Som prenumerant får du tillsvidare dina bingolotter smidigt hemskickade var fjärde vecka. Uppsägningstiden är
6 veckor. Pris/bingolott: 50 kr (pris/dubbellott: 100 kr). OBS! Du som redan är prenumerant får givetvis också ta del av erbjudandet när du
utökar din prenumeration med 1 bingolott/vecka. Erbjudandet gäller dig över 18 år.

Ring 0771-440 440
Ange din kampanjkod: 4668

