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TOMBOLALOTTER   LN 045 PG 1

Tombolalotter per 1.000 lotter 160,00 kr
Vid mindre förpackningar än 300 lotter per förpackning per 100 lotter 35,00 kr
Vid förpackningar än 301-999 lotter per förpackning 25,00 kr
För tryck av specialtext tillkommer en startkostnad per färg/text 350,00 kr
Uppdelning av lotter i t.ex. vinstgrupper & delad numrering (per sats) 180,00 kr

Tombola 4-färg:
Tombolalotter 4-färg per 1.000 lotter 180,00 kr
4-färg vid mindre förpackning än 1.000 per 1.000 lotter 220,00 kr
Startkostnad vid mindre förpackning än 1.000 200,00 kr
För tryck av specialtext tillkommer startkostnad per text 600,00 kr

Tombolaurna 2.695,00 kr

Tombola
Tombolalotterna är förseglade, perforerade och mycket lättöppnade.  
Lotterna levereras i kartonger som är lätta att förvara. Varje kartong har en 
tydlig etikett. Tombolalotter kan tryckas med upp till 14 raders text och i 
önskad numrering.

4-färgstryck på Tombola
Vi har även möjlighet att trycka 4-färgstryck på tombolalotterna vilket ger 
nya och spännande möjligheter när det gäller lotternas design. Ett 4-färgs-
tryck är en perfekt möjlighet att få föreningens logotyp eller sponsorer att 
synas lite extra!

Lagerlotter
Numrerade lagerlotter finns i följande serier: 1-500, 1-1.000, 1-1.500, 
1-2.000, 1-3.000, 1-4.000, 1-5000 och 1-10.000. 

Lagerlotter, s.k. BYGGBARA serier, tillverkas i polargrönt. Nitlotterna är 
packade i kartonger om 20.000 lotter fördelat på 20 påsar med 100 lotter 
och 45 påsar med 400 lotter. Vinstlotterna är packade i påsar om 100 lotter 
numrerade 1-100, 101-200 osv. I en standardkartong packas 20 påsar med 
samma numrering.

Versioner: Tombolalotter

Satsstorlek: Valfri

Antal olika färger: 11 olika, Vit, Rapsgul, Blå, 
Grön, Orange, Guldgul, Rosa, Violett, Limegrön, 
Citrongul och Röd.

Möjligheter: Kan tryckas med eget tilltryck och 
numrering. Kan även tryckas med 4-färgstryck.

Leveranstid: Lagerlotter finns för omgående 
leverans. För lotter med tryck tar det minst  
5 arbetsdagar.

LN-nummer: LN 045

Information
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LOTTRINGAR FAIR-PLAY 1-100 PG 20

Neutrala Med tryck
Lottringar FAIR-PLAY 1-100 med dubbelnumrerade lotter 1-9 st per ring 42,00 kr Begär offert

per ring 35,00 kr Begär offert
per ring 25,00 kr Begär offert

För tryck av specialtext tillkommer startkostnad Begär offert
LOTTRINGAR FAIR-PLAY 1-200 PG 20

Neutrala Med tryck
Lottringar FAIR-PLAY 1-200 med dubbelnumrerade lotter 1-9 st per ring 84,00 kr Begär offert

per ring 72,00 kr Begär offert
per ring 55,00 kr Begär offert

För tryck av specialtext tillkommer startkostnad Begär offert
LOTTRINGAR FAIR-PLAY 1-300 PG 20

Neutrala Med tryck
Lottringar FAIR-PLAY 1-300 med dubbelnumrerade lotter 1-9 st per ring 110,00kr Begär offert

per ring 95,00 kr Begär offert
per ring 75,00 kr Begär offert

För tryck av specialtext tillkommer startkostnad Begär offert

Lottringen - Originalet
Med våra populära Lottringar går det snabbt och enkelt att ordna lotterier 
för alla sammanhang och tillfällen. Anordnaren bestämmer själv lottpris 
och vinstplan vilket innebär maximal flexibilitet. Lottringen är även perfekt 
att använda för interna och andra tillståndsfria lotterier. Använd Lottringen 
för att anordna ett lotteri i föreningen, sällskapet, klubben eller vid fester, 
evenemang och andra tillställningar. Enklare än så här blir det inte att 
anordna ett lotteri och få in pengar för avsedda ändamål!

Så här fungerar våra lottringar
Lotterna sitter fast på en metallring vilken är förseglad med ett aluminium-
sigill. Varje lott har två delar och är separerade med en perforering.  
När köparen tar loss sin lott med hjälp av perforeringen sitter den innersta 
delen kvar och fungerar som dragningslott. Denna har samma nummer som 
den lott köparen tagit loss. Tråden bryts lätt av vid sigillet då dragningen 
skall ske och de kvarsittande lotterna glider lätt av metallringen inför 
dragningen. Den köpare som har lotten vars nummer stämmer överens 
med dragningslotten, vinner. Självklart kan arrangören själv välja hur de vill 
lägga upp sitt lotteri med antal dragningar, vinster osv.

Versioner:  
1-100 (100 lotter på en ring) 100 ringar/förpackning
1-200 (200 lotter på en ring) 50 ringar/förpackning
 1-300 (300 lotter på en ring) 50 ringar/förpackning

Färger: 12 olika färger.

Serier: A-Z

Möjligheter: Lottningarna kan tryckas med upp 
till 12 raders specialtryck.

Övrigt: Varje ring har ett unikt kontrollnummer 
vilket är tryckt på såväl lotter som kontrolldel.

Leveranstid: Finns för 
omgående leverans från 
lager. Med specialtryck 
är leveranstiden minst  
8 arbetsdagar.

Information
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Lottringar FAIR-PLAY 1-100 med dubbelnumrerade lotter 10-49 st
Lottringar FAIR-PLAY 1-100 med dubbelnumrerade lotter 50-

Lottringar FAIR-PLAY 1-200 med dubbelnumrerade lotter 10-49 st
Lottringar FAIR-PLAY 1-200 med dubbelnumrerade lotter 50- st

Lottringar FAIR-PLAY 1-300 med dubbelnumrerade lotter 10-49 st
Lottringar FAIR-PLAY 1-300 med dubbelnumrerade lotter 50- st



LOTTRING MATCHEN PG 20

Neutrala
100 lotter på ring med matchresultat 0-0 till 9-9 per ring 43,00kr
Vid köp av hel kartong om 100 ringar per ring 38,00 kr 

FOTBOLLSRINGEN PG 20

Neutrala
100 lotter på ring, Fotbollsringen med halvtidsresultat och slutresultat
från 0-0 till 3-3.

per ring 53,00kr

Vid köp av hel kartong om 100 ringar per ring 45,00kr

Lottring Matchen
Med vår populära Lottring Matchen går det snabbt och enkelt att ordna 
lotterier för sportevenemang där matchresultat framkommer, till exempel 
vid ishockey eller fotbollsmatcher. På lottringarna fi nns 100 lotter med 
resultat från 0-0 till 9-9. Den lottköpare som har lotten med matchens 
slutresultat vinner. För resultat där ena laget eller båda lagen uppnår större 
målresultat än 9 utgår vinst på lott 9-9. 

Antal på ring: 100 lotter 

Antal i låda: 100 ringar 

Färger: 12 olika färger.

Möjligheter: Lottningarna kan tryckas med upp till 
sex raders specialtryck.

Övrigt: Varje ring har ett unikt kontrollnummer vilket 
är tryckt på såväl lotter som kontrolldel.

Leveranstid: Finns för omgående leverans från lager. 
Med specialtryck är leveranstiden minst 8 arbetsdagar.

Information

Fotbollsringen 
Fotbollsringen är en ny produkt som gör varje fotbollsmatch mer 
spännande. Förstärk kassan till föreningen eller laget vid allt från 
knattematcher till Champions League.

Fotbollsringen är ett komplett lotteri där utfallet avgörs av resultatet i 
en förutbestämd fotbollsmatch, vilket kan vara allt från de egna hemma-
matcherna till Allsvenskan eller Champions League. Fotbollsringen kan 
därför användas som en intäktsgenererare året om, även när det egna laget 
har säsongsuppehåll. Man avgör själv hur mycket lotterna ska kosta. 
Och man bestämmer även själv om vinsterna ska utgöras av kontanter eller 
varuvinster. Fotbollsringen är verkligen fl exibel och lotteriet kan skräddar-
sys eft er egna önskemål och förutsättningar. Så utnyttja möjligheterna till 
ett eff ektivt och uppskattat sätt att tjäna pengar till laget eller föreningen! 
Fotbollsringen fi nns i fyra olika färgversioner där varje ring har ett unikt 
serienummer. Detta möjliggör att fl era ringar kan säljas inför en och samma 
match. Det unika serienumret innebär också att man kan verifi era vilken 
ring en viss lott kommer från. Serienumret är tryckt såväl på förpackningen, 
på lotten samt den kontrolldel som sitter kvar på ringen.

Förpackning: Dessa ringar om 100 lotter säljes såväl 
styckvis som kartongvis om 100 ringar.

Vinnare: Ringen har 100 lotter per ring med halvtids- 
och slutresultat från 0-0 till 3-3. Detta ger exakt 100 
olika kombinationer vilket innebär att det alltid blir en 
vinnare per ring, varken mer eller mindre. Den lottkö-
pare som har lott med såväl rätt halvtidsresultat som 
slutresultat vinner. Om slutresultatet för det ena eller 
båda lagen överstiger 3 mål vinner lott med slutresultat 
3-3 och korrekt halvtidsresultat. Om halvtidsresultatet 
för ett eller båda lagen överstiger 3 mål vinner lott 
med slutresultat 3-3 och 
halvtidsresultat 3-3.

Leveranstid: Finns för 
omgående leverans från 
lager. Med specialtryck 
är leveranstiden minst 8 
arbetsdagar.

Information
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HANDBOLLSRINGEN PG 20

Neutrala
100 lotter på ring, Handbollsringen med fyra olika slutresultat per lott. per ring 53,00kr
Vid köp av hel kartong om 100 ringar per ring 45,00 kr

Handbollsringen
Vem säger nej till extra spänning under handbollsmatchen? 
Med vår nya handbollsring har det aldrig varit enklare att förstärka 
kassan! 

Handbollsringen är ett lotteri som gör varje handbollsmatch extra spännan-
de! Handbollsringen passar lika bra för matcher i de lägre serierna som för 
internationella toppmatcher och kan självfallet användas som en intäktsge-
nererare även när det egna laget inte spelar.
Ringarna säljes såväl en och en som lådvis om 100 ringar

Varje ring har ett unikt serienummer. Det möjliggör att fl era ringar kan 
säljas inför en och samma match. Det unika serienumret innebär också att 
man kan verifi era vilken ring en viss lott kommer från. Serienumret är tryckt 
såväl på förpackningen, på lotten samt den kontrolldel som sitter kvar på 
ringen. 

Man avgör själv hur mycket lotterna ska kosta och bestämmer även själv 
om vinsterna ska utgöras av kontanter eller varuvinster. Handbollsringen 
är en idealisk intäktsgenererare samtidigt som den gör varje match extra 
spännande. Så utnyttja möjligheterna till ett eff ektivt och uppskattat sätt att 
tjäna pengar till laget eller föreningen!  

Vinnare: Ringen har 100 lotter per ring med halvtids- 
och slutresultat från 16-16 till 35-35. Detta ger exakt 
400 olika slutresultat. Eft ersom varje lott har fyra slutre-
sultat blir det alltid en vinnare per ring. Om slut-
resultatet för det ena eller båda lagen understiger 16 mål 
vinner lott med slutresultat 16-16. Om slutresultatet 
för det ena eller båda lagen överstiger 35 mål vinner lott 
med slutresultat 35-35. Om slutresultatet för ena laget 
understiger 16 mål och slutresultatet för det andra laget 
överstiger 35 mål får vinsten delas lika mellan slutresul-
tat 16-16 & 35-35.

Leveranstid: Finns för 
omgående leverans från lager. 
Med specialtryck är leverans-
tiden minst 8 arbetsdagar.

Information
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KOMET 21 TYP KC LN 221 PG 30

Neutrala Med tryck ( Jämt antal satser)
En sats om 1.000 lotter per sats 200,00 kr 260,00 kr
Vid köp av hel kartong om 15 satser per sats 190,00 kr 245,00 kr

Startkostnad per upplaga 325,00 kr

KOMET 21 TYP KE LN 219     PG 30

KOMET 21 TYP KDL LN 206   PG 30

Neutrala Med tryck ( Jämt antal satser)
En sats om 1.000 lotter per sats 220,00 kr 237,00 kr
Vid köp av hel kartong om 15 satser per sats 200,00 kr 225,00 kr

Startkostnad per upplaga 325,00 kr

KC
KDL

KE

KC
KDL

KE

Komet
Spela 21! Vinn och stöd din förening samtidigt!

Komet 21 är en av våra verkliga trotjänare. Denna lott har gett 
föreningslivet i Sverige och utomlands stora inkomster under 
decennier. Vi tror att kombinationen mellan ett ruskigt lågt pris, 
förmånlig vinstplan och engagerande spel gör att Komet 21 är en 
storsäljare än idag. 

Precis som det låter i namnet går komet 21 ut på att få 21. På baksidan av 
lotten fi nns tre luckor som vid öppnande visar varsitt kort. Lotten har fem 
vinstgrupper där högsta vinsten fås vid 21 med nedåtgående vinster till och 
med totalsumman 17. Komet 21 är en enkel och välkänd lott som går hem 
hos alla, oavsett ålder. Det låga priset gör att man sällan nöjer sig med endast 
en lott och lotten blir därmed väldigt snabbsåld. Som du ser till höger erbju-
der vi tre olika versioner av Komet 21, med olika vinstplaner, utseende och 
möjlig förtjänst. Välj den som känns bäst för dig och din förening!

Lotterna levereras i satser om 1.000, i remsor om 5 och med perforering 
mellan lotterna. Tilltryck är möjligt på lottens lucksida (baksida).
Lotterna leverera från lager. Önskas tilltryck blir leveranstiden minst 5 
arbetsdagar.

Komet 21 KC 
Förtjänst: 500 kr
Lottpris: 1 kr
Vinstplan: 59 Vinstlotter 
1 lott med 21 poäng ger 100 kr
1 Lott med 20 poäng ger 50 kr
2 Lotter med 19 poäng ger 25 kr
5 Lotter med 18 poäng ger 10 kr
50 Lotter med 17 poäng ger 5 kr
LN-nummer: LN 221

Komet 21 KDL
Förtjänst: 1.000 kr
Lottpris: 2 kr
Vinstplan: 67 Vinstlotter 
1 lott med 21 poäng ger 200 kr
2 Lotter med 20 poäng ger 100 kr
4 Lotter med 19 poäng ger 50 kr
20 Lotter med 18 poäng ger 10 kr
40 Lotter med 17 poäng ger 5 kr
LN-nummer: LN 206

Komet 21 KE
Förtjänst: 1.200 kr
Lottpris: 2 kr
Vinstplan: 86 Vinstlotter 
1 lott med 21 poäng ger 250 kr
2 Lotter med 20 poäng ger 100 kr
2 Lotter med 19 poäng ger 50 kr
11 Lotter med 18 poäng ger 10 kr
70 Lotter med 17 poäng ger Ny Lott
LN-nummer: LN 219

Information
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21-LOTT 5:an LN 212 PG 30

Neutrala Med tryck ( Jämt antal satser)
En sats om 1.000 lotter per sats 460,00 kr 460,00 kr
Vid köp av minst 10 satser per sats 410,00 kr 410,00 kr
Startkostnad per upplaga 325,00 kr
21-LOTT 10:an LN 212 PG 30

Neutrala Med tryck ( Jämt antal satser)
En sats om 1.000 lotter per sats 525,00 kr 525,00 kr
Vid köp av minst 10 satser per sats 480,00 kr 480,00 kr
Startkostnad per upplaga 325,00 kr
21-LOTT Neutral LN 212 PG 30

Tryck 4+1 Tryck 4+4 ( Jämt antal satser)
En sats om 1.000 lotter per sats 470,00 kr 500,00 kr
Vid köp av minst 10 satser per sats 425,00 kr 460,00 kr
Startkostnad per upplaga 435,00 kr 550,00 kr

21-lotten
En klassiker i ny kostym!

Alla har väl öppnat en remsa 21-lotter?
Vår nya 21-lott är lite annorlunda, eftersom den har många fler  
möjligheter än de traditionella 21-lotterna. Antal vinster och satser 
om 1.000 lotter är allt som är fast, resten väljer du själv. Såväl  
vinster, prissummor och pris som färg och tryck på lotten är upp till 
dig att bestämma om du vill. 

21-lotten är vår senaste 21-lott. Den finns att köpa i satser om 1.000 lotter 
i remsor om fem lotter. Andelen vinster är fast, men det är också det enda.
Vill du ha ditt eget tryck på lottens fram-och/eller baksida går det alldeles 
utmärkt. Du väljer själv vad lotten ska kosta och även vinstplanen kan man 
välja själv i viss mån. 
Som namnet anger går det ut på att få 21. På baksidan av lotten finns tre 
luckor som vid öppnande visar varsitt spelkort. 21-lotten har fem vinst-
grupper och vinner gör man om man får totalsumman 17 eller uppåt, 
till högsta vinsten vid 21. Vad man vinner däremot är upp till er. En idé är 
att be lokala företag om hjälp med sponsring av priser så tjänar man ännu 
mer på sitt lotteri.

Lotterna levereras i satser om 1.000, i remsor om fem och med perforering 
mellan lotterna. Man kan, om man vill, även få lotter utan tryck på utsidan 
för att göra sitt eget tilltryck. Vi har färdiga satser med vinstplaner för fem 
kronors och tiokronors 21-lotter, på lager.

Storlek: 50 x 60 mm i remsor om fem lotter med  
perforering mellan lotterna.

Satsstorlek: 1.000 lotter, minsta beställning 2 satser 
vid tilltryck.

Leveranstid: Minst 5 arbetsdagar, beroende på 
tilltryck. Färdigtryckta med pris 5 kr och 10 kr finns på 
lager.

Vinster:
1 lott med 21 poäng
2 lotter med 20 poäng
6 lotter med 19 poäng
27 lotter med 18 poäng
65 lotter med 17 poäng
Max en vinst per remsa och ca. en vinst per två remsor. 

Vinstvärde: 
Vinstvärdet är beroende av pris på lotten, då det ska 
vara mellan 35-50% av lotteriets intäkter.

LN nummer: 212

Information
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MATCHRESULTATLOTTERI TYP P1 LN 108 PG 30

Levereras i satser om 100 lotter med halvtids- och slutresultat
från 0-0 till 3-3.

Neutrala Med tryck
En förpackning om 10 satser per förpackning 580,00 kr 630,00 kr
Vid köp av hel kartong om 10 förp. per förpackning 525,00 kr 570,00 kr
Startkostnad per upplaga 325,00 kr

BANDIT TYP BT2 LN 121 PG 30

Neutrala Med tryck
En sats om 1.200 lotter per sats 600,00 kr 640,00 kr
Vid köp av hel kartong om 5 satser per sats 550,00 kr 600,00 kr
Startkostnad per upplaga 325,00 kr

Bandit
Mycket kul för lite pengar

Banditerna är både roliga och spännande. Förtjänsten på en enda sats är så 
mycket som 1.200 kr, och eft ersom lotten har så lågt pris som 2 kr är det lätt 
att sälja många. Varför inte prova en sats?

Lotteriet går ut på att få tre lika och symbolerna är samma som de man ser i 
enarmade banditer, vilket förklarar namnet. Det fi nns även möjlighet till
tilltryck.

Banditerna har fem luckor och varje lucka innehåller tre symboler. 
Man vinner om man har tre lika.

Vinstvärdet är 50% och består av två vinster på 200 kr, två vinster på 100 kr, 
två vinster på 50 kr, tio vinster på 10 kr och åttio vinster på 5 kr. 
Totalt 1.200 kr i vinster, vilket ger en bruttovinst på 1.200 kr till föreningen.

Namn: Bandit

Satsstorlek: 1.200 lotter

Leveranstid: Neutrala lotter fi nns för omgående leve-
rans från vårt lager. Med specialtryck är leveranstiden 
från oss minst 5 arbetsdagar.

LN-nummer: LN 121

Antal vinster: 96 stycken

Vinstandel: 50%

Information

Matchresultatlotteri
Matchresultat är en lucklott som sköter sig själv och bjuder på 
extra spänning under matchen. Ett effektivt sätt att tjäna pengar 
till föreningen!

Känslan av att gå på fotbollsmatch är något alldeles speciellt. Men det är vi 
inte ensamma om att tycka. Över 1,3 miljoner svenskar går på fotboll varje 
år och vi visar inga tecken på att vilja sluta. Med detta i åtanke kom vi på 
tanken att helt enkelt göra matchen till ett lotteri i sig själv. 

Så fungerar Matchresultat
I en låda fi nns det 100 lotter och bland dessa fi nns samtliga resultat från 0-0 
till 3-3. Den lottköpare som har både halvtid och slutresultatet rätt vinner. 
Om slutresultatet för det ena eller båda lagen överstiger 3 mål vinner lott 
med slutresultatet 3-3 och rätt halvtidsresultat. Om halvtidsresultatet för 
ett eller båda lagen överstiger 3 mål vinner lott med slutresultatet 3-3 och 
halvtidsresultat 3-3.

Satsstorlek: 100 lotter/ask, 10 askar per förpackning.  
Minsta beställning 1 förpackning.

Tillval och möjligheter: Det fi nns möjlighet till 
tilltryck på lucksidan.

Leveranstid: Neutrala lotter fi nns för omgående leve-
rans från vårt lager. Med specialtryck är leveranstiden 
från oss minst 5 arbetsdagar.

LN-nummer: LN 108

Information
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TRE CHANSER TYP X1 LN 110 PG 30

Neutrala Med tryck
En sats om 1.500 lotter per sats 685,00 kr 735,00 kr
Vid köp av hel kartong om 4 satser per sats 630,00 kr 675,00 kr
Startkostnad per upplaga 325,00 kr

TRIMBINGO LN 080 PG 32

Neutrala på remsa Neutrala lösa Med tryck på remsa Med tryck lösa
Levereras i satser om 800 lotter
med olika kombinationer per sats 525,00 kr 545,00 kr 570,00 kr 590,00 kr
Vid köp av hel kartong om 5 satser per sats 480,00 kr 500,00 kr 530,00 kr 335,00 kr
Startkostnad per upplaga 325,00 kr 325,00 kr

Tre Chanser
En spännande och lättsåld lott
Som namnet mycket riktigt anger finns det tre chanser att vinna. Under alla 
tre luckorna finns ett nummer och vinstplanen finns på baksidan av lotten. 
Om numret man har under luckan motsvarar något av numren i prislistan 
har man vunnit det vinstbelopp som anges i prislistan.

Denna lott kan vara mycket användbar vid olika evenemang och för att dra 
in pengar till verksamheten. Varför inte prova en sats 3 chanser vid nästa 
tillställning?

Eftersom lotten endast kostar 2 kr är det lätt att sälja många lotter.  
Ofta köper man för 20 kr eller mer och om man vinner är det lätt att ta nya 
lotter för vinsten om så önskas. Högsta vinsten är 200 kr och det är totalt 79 
vinster. Vinstandelen är 50%, vilket ger en bruttovinst på 1.500 kr. 

Satsstorlek: 1.500 lotter

Lottpris: 2 kr

Tilltryck: Möjlighet till tilltryck på baksidan av lotten 
finns.

Leveranstid: Neutrala lotter finns för omgående leve-
rans från vårt lager. Med specialtryck är leveranstiden 
från oss minst 5 arbetsdagar.

LN-nummer: LN 110

Vinstplan:
2 vinster ger 200 kr
2 vinster ger 100 kr
6 vinster ger 50 kr
9 vinster ger 25 kr
15 vinster ger 10 kr
45 vinster ger 5 kr

Information

Trimbingo
Varför inte kombinera motion med lite bingo? 

Trimbingo är en liten lucklott där en bingo-spelplan om tre rader finns 
bakom luckan. Istället för att nummerdragningen sker på det konventionella 
sättet är tanken att de dragna numren sättas ut längs en bana, löpspår eller 
liknande. Spelaren tar sig runt banan och finner vid varje station ett  
nummer.

I varje kartong ligger dragningslistor för att göra det enkelt för arrangören 
att ordna aktiviteter.

Det finns 8 olika dragningslistor. Man måste använda samma dragningslista 
tills satsen är slutsåld.

Ni bestämmer priset. Vinstvärdet skall vara mellan 35-50%.

Namn: Trimbingo

Satsstorlek: 800 lotter

Varianter: Brickorna finns att köpa lösa och i remsa om 
5 lotter.

Leveranstid: Neutrala lotter finns för omgående leve-
rans från vårt lager. Med specialtryck är leveranstiden 
från oss minst 5 arbetsdagar.

LN-nummer: LN 080

Information
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EXPRESSLOTTER LN 031 PG 46

Pris för våra standardlotter med tryck.
Tryck 1+0 Tryck 1+1 Tryck 4+1 Tryck 4+4

1-1.000 1.035,00 kr 1.185,00 kr 1.660,00 kr 1.820,00 kr
1-2.000 2.020,00 kr 2.340,00 kr 3.270,00 kr 3.580,00 kr
1-3.000 2.900,00 kr 3.340,00 kr 4.680,00 kr 5.345,00 kr
1-5.000 4.790,00 kr 5.510,00 kr 8.045,00 kr 8.463,00 kr
1-1.0000 9.085,00 kr 10.460,00 kr 14.660,00 kr 15.990,00 kr
Startkostnad 1.025,00 kr 1.510,00 kr 2.020,00 kr 2.560,00 kr
Vid originalframställning tillkommer reprokostnad.

SUPER TRIO TYP SST5 LN  213 PG 42

Neutrala Med tryck
En sats om 1.440 lotter per sats 525,00 kr 580,00 kr
Vid köp av hel kartong om 10 satser per sats 495,00 kr 560,00 kr
Startkostnad per upplaga 320,00 kr

Expresslotten
En säker vinstgivare för förhandsdragna lotterier!

Expresslotten är en förhandsdragen lott som fungerar utmärkt för varu-, 
present- och reselotterier. Denna lott möjliggör stor variation i vinstplan, 
pris och utseende då Ni som kund själv bestämmer över dessa.

Påtryck kan göras i såväl svart som i 4-färg. Vinstplan, lottpris, vinstvärde, 
samt Er egen text och eventuell logo görs vid tilltryck. Till varje kartong om 
1.000 lotter bifogas två fi ckförpackningar för 50 lotter.

Expresslotten fi nns i fem grundsatser, men kan även fås i andra satsstorlekar 
mot ett pristillägg.

Expresslotten är ett bra exempel på en smidig och snabbproducerad lott för 
mindre lotterier. Till exempel idrottsföreningar, konstföreningar, politiska 
partier med fl era kan ha användning för denna lott vid olika evenemang och 
för att dra in pengar till verksamheten.

Vill Ni själv designa er lott, hämta vår måttmall från hemsidan.

Godkänd för: Vinster med högsta värde för ett 
basbelopp.

Satsstorlekar: 1-1.000, 1-2.000, 1-3.000, 1-5.000, 
1-10.000 samt mot pristillägg även andra satsstorlekar.

Packas: 1.000 lotter/låda

Färger: Lotten är vit med möjlighet till tilltryck i såväl 
svart som 4-färg.

Leveranstid: Minst 5 arbetsdagar, beroende på sats-
storlek & upplaga.

LN-nummer: LN 031

Information

Super Trio
Den perfekta lotten för den lilla gruppen

En rolig lättskrapad lott som passar lika bra för det enskilda laget, den lilla 
föreningen eller skolklassen som för större arrangemang.

Säljer man i slutet sällskap d.v.s. inom familjen, till vännerna på klassträff en, 
klubbmötet eller årsmötet m.m. så behöver man inget tillstånd.

Super Trion levereras i satser om 360 remsor á 4 lotter med perforering 
emellan, totalt 1.440 lotter per sats. Priset per remsa är 20 kr (lotterna kan 
säljas lösa á 5 kr).

Vinstvärdet är 40% och förtjänsten blir 4.320 kr brutto/sats.

Satsstorlek: 360 remsor a 4 lotter, totalt 1.440 lotter 
per sats.

Möjligheter: På lottens baksida kan man få ett eget 
tryck.

Leveranstid: Neutrala lotter levereras  omgående. 
Med eget tilltryck är leveranstiden 5 arbetsdagar.

LN-nummer: LN 213

Information
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STÖTTA SKRAPA VINN LN  211 PG 42

Neutral Tilltryck baksida svart Tilltryck baksida 4-färg Eget original 4+1

En sats om 250 lotter per sats 560,00 kr 610,00 kr 630,00 kr 630,00 kr

Vid köp av minst 10 satser per sats 540,00 kr 580,00 kr 600,00 kr 600,00 kr

Startkostnad per upplaga 320,00 kr 320,00 kr 570,00 kr

SUPERSKRAPET LN 263 PG 50

Lott med möjlighet för ett obegränsat vinstvärde

Begär off ert

Superskrapet
För lotterier i högsta vinstklassen, F4
Med superskrapet är det möjligt att lotta ut vinster med ett obegränsat 
värde. Superskrapet är avsedd för lotterier med höga vinster bl.a. så kallade 
”Rikslotterier”. Superskrapet har ett skrapfält med normalt 9 symboler eller 
belopp och 3 lika ger vinst. På lotten fi nns 2 kontrollfält, det ena för lottför-
säljaren och det andra för kontroll av högvinster.

Lotten uppfyller mycket högt ställda säkerhetskrav och är godkänd av 
Lotteriinspektionen i den högsa vinstklassen, F4.

Upplaga, lottpris, layout, vinstsymboler och vinstplan anpassas eft er era 
önskemål. Detta gör Superskrapet till en väldigt fl exibel lott som kan 
användas för i princip alla större lotterier.

Versioner: Enligt ert önskemål.

Satsstorlek: Enligt ert önskemål.

Möjligheter: Ert egna lotteri.

Leveranstid: Leveranstiden är beroende på 
upplagestorlek och minimum 20 arbetsdagar.

LN-nummer: LN 263

Information

Skraplott
Skrapa Stötta Vinn
Den perfekta lotten för den lilla gruppen.
En ny rolig och lättskrapad lott där man har tre chanser att vinna på.
Med denna lott gör man precis som namnet, man stöttar, man skrapar
och förhoppningsvis så vinner man också.

• Tre spännande spel att skrapa
• Lotten stöttar och hjälper föreningen, laget, skolklassen eller

föreningen.
• Lottköparen har samtidigt chansen att vinna en slant.
• Lottpris 20:-

Med endast 250 lotter i satser går den snabbt att sälja. Lotten passar lika bra 
i det enskilda laget, den lilla föreningen eller för skolklassen som för större 
arrangemang.
Säljer man i slutet sällskap som inom familjen, till vännerna, på klassträff en, 
klubbmötet eller årsmötet m.m., så behöver man inget tillstånd för försäljning.
Vinstvärdet är 40% och förtjänsten blir 3.000 kr brutto/sats.

Satsstorlek: 250 lotter per sats.

Möjligheter: På lottens baksida kan
man få ett eget tryck.

Leveranstid: Lagerlotter fi nns för omgående leverans. 
För lotter med tryck tar det ca. 5 arbetsdagar.

LN-nummer: LN 211

Information
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LOTTSEDLAR med eft erhandsdragning PG 60

Finns i vit färg.
Tryck 1+0 Tryck 1+1 Tryck 4+0  Tryck 4+1

Med talong, häft ade om 25 st. 
Startkostnad 2.320,00 kr 3.520,00 kr 2.560,00 kr 3.750,00 kr
Pris per 1.000 lotter 930,00 kr 1.040,00 kr 1.140,00 kr 1.450,00 kr
Utan talong, lösa
Startkostnad 1.900,00 kr 3.090,00 kr 2.145,00 kr 3.330,00 kr
Pris per 1.000 lotter 730,00 kr 830,00 kr 940,00 kr 1.240,00 kr
Utan talong, häft ade om 25 st. 
Startkostnad 2.480,00 kr 3.670,00 kr 2.720,00 kr 3.900,00 kr
Pris per 1.000 lotter 1.020,00 kr 1.120,00 kr 1.220,00 kr 1.530,00 kr

Storlek: 210x85 mm

Färger: Lotten är vit med orange säkerhetstryck.

Tillval: Lösa utan talong
Utan talong häft ade om 25
Med talong häft ade om 25

Leveranstid: Minst 5 arbetsdagar, beroende på sats-
storlek & upplaga.

Information

Lottsedel
Ett enkelt lotteri
Lottsedel med eft erhanddragning är ett mycket enkelt lotteri som är bra 
att använda om man vill dra in pengar till förenings-kassan. Lotteriet är 
lätt att sälja och kan snabbt anpassas eft er just era önskemål.

Ett eft erhandsdraget lotteri innebär att dragningen görs eft er försäljningen 
av lotterna avslutats. Vår lottsedel är självklart skyddad mot kopiering för 
lotteriets säkerhet.

Lotterna kan tryckas i enfärgstryck eller med full färg för att återge bild eller 
logo. Lottens baksida är mycket bra att använda som reklamplats.

Ett lotteri med lottsedel byggs upp helt utifrån kundens önskemål och 
lotteriets storlek. Antalet lotter kan enkelt anpassas utifrån vinstplan.

Hur skall lotterna säljas? Lottsedeln fi nns i fl era olika varianter. De kan 
levereras lösa eller häft ade i block om 25 lotter. De kan också fås med eller 
utan kontrolldel/talong.

Vill ni se hur just Er lott skulle se ut? Be om vår mall och lägg själv in text 
och bilder.
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SE-BINGOBLAD, SE-BINGOKUPONGER, S-BINGOKUPONGER, E-BINGOKUPONGER LNBB105   PG 75

Ytterligare upplysningar ang. typer, färger, samspel m.m. finns på vår hemsida www.sandens.se

Pris per 1.000 med tryck Beställning minst 1.000 Beställning minst 5.000 Beställning minst 10.000

1:or 380,00 kr 345,00 kr 305,00 kr

2:or 1.385,00 kr 1.315,00 kr 1.240,00 kr

3:or 1.415,00 kr 1.340,00 kr 1.270,00 kr

4:or 1.450,00 kr 1.370,00 kr 1.300,00 kr

5:or 1.490,00 kr 1.420,00 kr 1.1315,00 kr

6:or 1.520,00 kr 1.430,00 kr 1.345,00 kr

7:or 1.690,00 kr 1.610,00 kr 1.530,00 kr

8:or 1.1730,00 kr 1.650,00 kr 1.565,00 kr

10:or 1.777,00 kr 1.690,00 kr 1.600,00 kr

12:or 1.950,00 kr 1.870,00 kr 1.785,00 kr

För 13-blad och upp till 100-blad lämnas offert

Priserna för bingokuponger och bingoblad inkluderar erforderligt föreningstryck/tillstånd och löpande numrering.
Det går även att få sitt levtryck/föreningslogotype i färg. Det kostar 375 kr/bricksort och är en engångskostnad så länge inget ändras.

SE-Bingokupongen ger möjligheter till extra inkomster med reklam.
Man kan ha olika tryck mellan brickorna (5 st/blad) eller alla lika på samma blad.
Startkostnad inkl. 5 tryck 1950 kr (oavsett upplaga). Vid fler än 5 olika tryck debiteras 220 kr per namn/annons.

SE-Bingokuponger och blad
Lättspelad - Lättläst
SE-Bingokupongen är en lättspelad kupong med en 
tydlig bladmarkering. SE-Bingokupongerna tillverkas 
med 2-8 blad, 10 eller 12 blad/kuponger och perforering 
i stammen. Det går bra att bara ha ett blad också  
(kallas då för SE-Bingoblad). Det går att få andra antal 
blad också, hör då av er för prisuppgifter. Varje blad om  
6 brickor innehåller alla nummer 1-90.

Reklam
SE-Bingokupongerna ger möjligheter till extra inkom-
ster med reklam. Ni kan få olika reklamtryck per blad 
eller alla bladen med samma reklam.

Satsstorlek: 1 sats är 1.000 blad/kuponger (löp-
nummer.)

Uppläggningar: 60 olika uppläggningar är 60.000 
olika blad/kuponger.

Antal olika brickor: 360.000

Bricknummer: 120.001–480.000

Färger: Vit

Möjligheter: Kan printas med streckkod (22 siffror) 
och eget tilltryck.

Leveranstid: 5 arbetsdagar. Vid leverans kortare
än 5 arbetsdagar tillkommer en expressavgift.

LN-nummer: LN BB 105

Information
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SE-BINGOBLAD, SE-BINGOKUPONGER, S-BINGOKUPONGER, E-BINGOKUPONGER                    LN BB 105   PG 75

Brickor med egen design
Pris per 1.000 med tryck Beställning minst 1.000 Beställning minst 5.000 Beställning minst 10.000
1:or 415,00 kr 375,00 kr 310,00 kr
2:or 1.520,00 kr 1.445,00 kr 1.260,00 kr
3:or 1.555,00 kr 1.475,00 kr 1.395,00 kr
4:or 1.59500 kr 1.515,00 kr 1.430,00 kr
5:or 1.635,00 kr 1.540,00 kr 1.445,00 kr
6:or 1.670,00 kr 1.575,00 kr 1.360,00 kr
7:or 1.860,00 kr 1.775,00 kr 1.550,00 kr
8:or 1.900,00 kr 1.810,00 kr 1.585,00 kr
10:or 1.950,00 kr 1.860,00 kr 1.630,00 kr
12:or 2.150,00 kr 2.060,00 kr 1.965,00 kr
Priserna för bingokuponger och bingoblad inkluderar erforderligt föreningstryck/tillstånd och löpande numrering.

Vid egen design tillkommer 960 kr/design och blad i startkostnad första gången vid tryckfärdig original. 

Det går även att få sitt levtryck/föreningslogotype i färg. Det kostar 345 kr/bricksort och är en engångskostnad så länge inget ändras.

SE-Bingokuponger och blad
Egen Design
Använd våra standardbingokuponger för att skapa era egna bingokuponger.

Tjäna extra pengar på blocken.
Sälj in reklamblad i kupongerna på första, sista sidan eller mitt i. Ortens mat-
butik kan t.ex. ha extraerbjudande på kaff e, för att öka trafi ken till butiken, eller 
ge alla bingospelare ett extra bra erbjudande. Ni kan också ha egen reklam om 
kommande bingo, program om kommande matcher i föreningen eller annat som 
är på gång.

Säsong
Varför inte skapa en egen färgglad kupong eller en kupong för speciella tillfälle 
t.ex. inför julen, påsken eller midsommar? 

Egna spelvarianter
Skapa egna spelvarianter, där t.ex. bingo på speciella rader eller nummer ger extra 
bonus, fantasin sätter era gränser. 
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Versioner: Finns som Nummer- och Free Play-bricka.

Satsstorlek: 1 sats är 1.000 blad (1.000 löpnummer).

Upplägg: 50 olika satser med brickor 1-3.000, 3.001-
6.00 osv. till 150.000. .

Antal olika brickor: 150.000

Färger: Vitt papper, valfritt tryck

Möjligheter: Kan printas med streckkod och eget 
tilltryck.

Leveranstid: 5 arbetsdagar eft er godkänt korrektur. 
Vid leverans kortare än 5 arbetsdagar tillkommer en 
expressavgift .

LN-nummer:  
Free Play bricka LN BB 008
Nummer bricka LN BB 057

Information

FREE PLAY-BRICKOR   TYP J LN BB 008 PG 72

NUMMER-BRICKOR       TYP J LN BB 057 PG 73

Standardbrickor Egen design
Satser om 1.000 blad (3.000 brickor) inkl. tryck per sats 290,00 kr 310,00 kr
Samtidigt köp av   10 satser per sats 220,00 kr 245,00 kr
Samtidigt köp av   20 satser per sats 215,00 kr 235,00 kr
Samtidigt köp av   50 satser per sats 205,00 kr 225,00 kr
Samtidigt köp av 200 satser per sats 195,00 kr 210,00 kr
Startkostnad per upplaga 285,00 kr 285,00 kr
Vid egen design tillkommer 995 kr/design och blad i startkostnad första gången vid tryckfärdig original. 

Det går att ha olika tryck (logotype, levtryck eller reklam) i färg mellan brickorna.
Det kostar 345 kr/logotype, levtryck eller reklam och är en engångskostnad så länge inget ändras.

Egen Design
Använd våra standard Typ J, Nummer- och Free Play-brickor 
för att skapa era egna bingobrickor.

Tjäna extra pengar på brickorna
Lägg in reklam från era sponsorer eller de lokala näringsidkarna på brick-
orna. Ni kan t.ex. låta varje sats ha en egen design med ett eget budskap.

Säsong
Varför inte skapa en egen färgglad bingobricka eller en bricka för speciella 
tillfälle t.ex. inför julen, påsken eller midsommar? 

Egna spelvarianter
Skapa egna spelvarianter, där t.ex. bingo på speciella rader eller nummer ger 
extra bonus, använd olika mönster, så som en ram eller ett kryss för att öka 
spänningen i spelet, fantasin sätter era gränser. 

Nummer- & Free Play-bricka, 
Typ J
Den klassiska bingobrickan
Våra standardbrickor (Typ J) är riktiga klassiker! Enkla, snygga och lättlästa 
bingobrickor. Brickorna spelas vågrätt, med garanterat olika rader.

Nummer-bricka Typ J
På Nummer-brickan fi nns det 3 spelfält där alla numren mellan 1-75 är med. 
Denna är avsedd att säljas med alla 3 brickorna som en enhet. Varje bricka 
levereras med text och numrering.

Free Play-bricka Typ J
Ett lite snabbare spel är Free play. På Free Play-brickan fi nns det 3 spelfält 
där alla numren 1-75 är med utom det i mitten av spelplanen som byts ut 
mot texten ”Free Play”, en fri ruta som ger extra spänning! Varje bricka
levereras med text och numrering.
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Versioner: Finns som Nummer- och Free Play-bricka.

Satsstorlek: 1 sats är 3.000 brickor (3.000 löpnummer).

Upplägg: 50 olika satser med brickor 1-3.000, 3.001-
6.000 osv. till 150.000.

Antal olika brickor: 150.000

Färger: Vitt papper, valfritt tryck.

Möjligheter: Kan printas med streckkod och eget 
tilltryck.

Leveranstid: 5 arbetsdagar eft er godkänt korrektur. 
Vid leverans kortare än 5 arbetsdagar tillkommer en 
expressavgift .

LN-nummer:  
Free Play-bricka LN BB 008
Nummer-bricka LN BB 057

Information

FREE-PLAY-BRICKOR   TYP S LN BB 008 PG 72

NUMMER-BRICKOR       TYP S LN BB 057 PG 73

Standardbrickor Egen design
Satser om 3.000 blad (3.000 brickor) inkl. tryck per sats 305,00 kr 325,00 kr
Samtidigt köp av   10 satser per sats 235,00 kr 255,00 kr
Samtidigt köp av   20 satser per sats 225,00 kr 250,00 kr
Samtidigt köp av   50 satser per sats 220,00 kr 245,00 kr
Samtidigt köp av 200 satser per sats 210,00 kr 235,00 kr
Startkostnad per upplaga 285,00 kr 285,00 kr
Vid egen design tillkommer 995 kr/design i startkostnad första gången vid tryckfärdig original. 
Det kostar 345 kr/logotype, levtryck eller reklam och är en engångskostnad så länge inget ändras.

Egen Design 
Använd våra standard Typ S, Nummer- och Free Play-brickor för att 
skapa era egna bingobrickor.

Tjäna extra pengar på brickorna
Lägg in reklam från era sponsorer eller de lokala näringsidkarna på brick-
orna. Ni kan t.ex. låta varje sats ha en egen design med ett eget budskap.

Säsong
Varför inte skapa en egen färgglad bingobricka eller en bricka för speciella 
tillfälle t.ex. inför julen, påsken eller midsommar? 

Egna spelvarianter
Skapa egna spelvarianter, där t.ex. bingo på speciella rader eller nummer ger 
extra bonus, använd olika mönster, så som en ram eller ett kryss för att öka 
spänningen i spelet, fantasin sätter era gränser. 

Nummer- & Free Play-bricka, 
Typ S
Singelbrickor
Perfekt för dig som vill ha ett snabbt och enkelt bingospel. 
Text och numrering fi nns på varje bricka. Brickorna spelas vågrätt med 
garanterat olika rader. Singelbrickorna fi nns även som det populära FreePlay, 
där numret i mitten av spelplanen byts ut mot texten ”Free Play”, en fri ruta 
som ger extra spänning helt enkelt!

Nummer-bricka Typ S
På Nummer bricka Typ S fi nns det 1 spelfält där 25 nummer mellan 1-75 
är med. Brickorna spelas vågrätt. Varje bricka levereras med text och 
numrering.

Free Play-bricka Typ S
På Free Play brickan Typ S fi nns det 1 spelfält där 25 nummer mellan 1-75 
är med utom det i mitten av spelplanen som byts ut mot texten ”Free Play”, 
en fri ruta som ger extra spänning! Varje bricka levereras med text och 
numrering.
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Satsstorlek: 1 sats är 1.000 ark (1.000 löpnummer)

Upplägg: 50 olika satser med 1.000 ark.

Antal olika ark: 50.000

Färger: Vitt papper, valfritt tryck

Möjligheter: Kan printas med streckkod och eget 
tilltryck.

Leveranstid: 5 arbetsdagar eft er godkänt korrektur. 
Vid leverans kortare än 5 arbetsdagar tillkommer en 
expressavgift .

LN-nummer: LN BB 076

Information

TOPPBRICKOR   TYP J LN BB 076 
PG 74

TOPPBRICKOR fi nns även med Free Play i mittrutan.
Beställes i jämna antal satser, 2-4-6...

Standardbrickor Egen design
Satser om 1000 ark inkl. tryck per sats 285,00 kr 305,00 kr
Samtidigt köp av   20 satser per sats 255,00 kr 275,00 kr
Samtidigt köp av   50 satser per sats 230,00 kr 250,00 kr
Samtidigt köp av 200 satser per sats 210,00 kr 235,00 kr
Startkostnad per upplaga 285,00 kr 285,00 kr
Vid egen design tillkommer 995 kr/design och blad i startkostnad första gången vid tryckfärdig original. 

Det går att ha olika tryck (logotype, levtryck eller reklam) i färg mellan brickorna.
Det kostar 345 kr/logotype, levtryck eller reklam och är en engångskostnad så länge inget ändras.

Egen Design
Använd våra standard Toppbricka för att skapa era egna bingobrickor.

Tjäna extra pengar på brickorna
Lägg in reklam från era sponsorer eller de lokala näringsidkarna på brick-
orna. Ni kan t.ex. låta varje sats ha en egen design med ett eget budskap.

Säsong
Varför inte skapa en egen färgglad bingobricka eller en bricka för speciella 
tillfälle t.ex. inför julen, påsken eller midsommar?  

Egna spelvarianter
Skapa egna spelvarianter, där t.ex. bingo på speciella rader eller nummer ger 
extra bonus, använd olika mönster, så som en ram eller symbol för att öka 
spänningen i spelet, fantasin sätter era gränser. 

Toppbricka
En attraktiv snabbspelad bingobricka. Toppbrickan är en bingobricka 
med 3 rader

Brickorna levereras i ark om 5 brickor med alla nummer 1-75. På så sätt blir 
brickan snabbspelad samtidigt som den kan ge större möjlighet för t.ex. 
olika nivåer av vinster.

Brickorna spelas vågrätt med garanterat olika rader. Alla fem brickorna på 
arket har ett gemensamt kontrollnummer. Varje blad har text och 
numrering.
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Versioner: SE-Engångsbricka Typ A
Satsstorlek: 1 sats är 500 ark (500 löpnummer)
Ingen perforering.

Versioner: SE-Engångsbricka Typ B
Satsstorlek: 1 sats är 500 ark (1.000 löpnummer)
Perforerade för delning till 3 & 3.

Versioner: SE-Engångsbricka Typ D
Satsstorlek: 1 sats är 500 ark (3.000 löpnummer)
Perforerade mellan varje bricka.

Versioner: SE-Engångsbricka Typ C
Satsstorlek: 1 sats är 3.000 brickor (3.000 löpnummer)
Nedskuren till singelbrickor.

Färger: Vitt papper, valfritt tryck

Upplägg: 60 olika 480-483, 483-486 osv. till 657-660
Möjligheter: Kan printas med streckkod och eget 
tilltryck.
Leveranstid: 5 arbetsdagar eft er godkänt korrektur. 
Vid leverans kortare än 5 arbetsdagar tillkommer en 
expressavgift .

LN-nummer: LN BB 078

Information

SE-ENGÅNGSBRICKOR, ENGÅNGSBRICKOR   TYP A, B, C & D LN BB 078 PG 70

Ytterligare upplysningar ang. typer, färger, samspel m.m. fi nns på vår hemsida www.sandens.se

Pris inkl. tryck av föreningsnamn, övriga uppgift er samt numrering.
Standardbrickor Egen design

3000 brickor per sats 890,00 kr 950,00 kr
12000 brickor per sats 690,00 kr 750,00 kr
51000 brickor per sats 480,00 kr 540,00 kr
201000 brickor per sats 410,00 kr 470,00 kr
501000 brickor per sats 395,00 kr 455,00 kr
Debiteras i hela satser om 3000 brickor.

Vid egen design tillkommer 995 kr/design och blad i startkostnad första gången vid tryckfärdig original. 

Det går att ha olika tryck (logotype, levtryck eller reklam) i färg mellan brickorna.
Det kostar 345 kr/logotype, levtryck eller reklam och är en engångskostnad så länge inget ändras.

Egen Design 
Använd våra standard SE-Engångsbricka för att skapa era egna
bingobrickor.

Tjäna extra pengar på brickorna
Lägg in reklam från era sponsorer eller de lokala närings-idkarna på brick-
orna. Ni kan t.ex. låta varje bricka ha en egen design med ett eget budskap.

Säsong
Varför inte skapa en egen färgglad bingobricka eller en bricka för speciella 
tillfälle t.ex. inför julen, påsken eller midsommar? 

Egna spelvarianter
Skapa egna spelvarianter, där t.ex. bingo på speciella rader eller nummer 
ger extra bonus, använd olika mönster, 
så som en ram eller symbol för att öka 
spänningen i spelet, fantasin sätter era 
gränser. 

SE-Engångsbricka
En lättspelad bricka med tydliga siff ror.

SE-Engångsbrickorna är lättspelade brickor med stora och tydliga siff ror. 
Av en del kallas brickan även för Läggbricka. Det fi nns fyra olika versioner 
av SE-Engångsbrickan, Typ A, B, C och D. Typ A, B och D är stora ark om 
sex brickor. Typ C är nedskurna till singelbrickor. På ett helt ark fi nns alla tal 
mellan 1-90 med.
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TRIPPEL-COLOUR           LN BB 105 PG 75 

1 sats med 1.000 blad inkl. tilltryck och 
löpande nummer

630,00 kr

Startkostnad 535,00 kr

Satsstorlek: 1 sats är 1.000 blad (1.000 löpnummer).

Upplägg: 4 olika uppläggningar är 4.000 olika blad.

Antal olika brickor: 24.000

Färger: Vitt papper.

Möjligheter: Kan printas med streckkod och eget 
tilltryck.

Leveranstid: 5 arbetsdagar. Vid leverans kortare än  
5 arbetsdagar tillkommer en expressavgift.

LN-nummer: LN BB 105

Information

Trippel-Colour
Specialbricka

Vill ni höja spelglädjen med olika vinstmöjligheter på olika 
spelfält?

Då skall ni använda Trippel-Colour. På varje bricka finns två 
gröna, två gula och två blåa bingobrickor. Här kan man ha 
olika vinster beroende på vilken färg det blir bingo på.  
Ni bestämmer själv. Alla nr 1-90 finns med på brickan.

Varje bricka levereras med text och numrering.
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EXPRESSBINGO      TYP EX5, EX10                 LN 068 PG 32

Neutrala Med tryck
En sats om 1.008 lotter med vinstplan och serie per sats 1.300,00 kr 1.630,00 kr
Vid samtidigt köp av 5 satser per sats 1.190,00 kr 1.450,00 kr
Startkostnad per upplaga 640,00 kr

SOLOBINGO  5 kr       TYP SB5 LN 222 PG 32

Neutrala Med tryck

En sats om 1.002 lotter  per sats 1.395,00 kr 1.690,00 kr

Vid samtidigt köp av 5 satser per sats 1.280,00 kr 1.560,00 kr

Startkostnad per upplaga 640,00 kr 

SOLOBINGO  10 kr     TYP SB10                  LN 222 PG 32

Neutrala Med tryck
En sats om 1.002 lotter  per sats 1.620,00 kr 1.845,00 kr
Vid samtidigt köp av 5 satser per sats 1.500,00 kr 1.730,00 kr
Startkostnad per upplaga 640,00 kr    

Expressbingo
Bingobrickan som kan spelas var som helst

Expressbingo fungerar precis som en vanlig bingobricka bortsett från att 
nummerdragningen redan fi nns på insidan av luckan när den öppnas. 
Användaren följer helt enkelt dragningen på lucksidan och markerar 
numret på spelplanen. Smidigare blir det inte. Full bricka ger högsta
vinst och det fi nns vinster ner till en rad. Expressbingo levereras i satser om 
1008 brickor och samtliga brickors dragningslistor är olika. Varje bricka har 
även en tryckt vinstplan på baksidan. Det går bra att trycka föreningsnamn
samt reklam också på baksidan. Kontrollista för vinster medföljer. 
Det fi nns två typer Expressbingo, 5 kr och 10 kr.

Versioner: 5 kr/10 kr

Satsstorlek: 1.008 lotter/sats

Möjligheter: Går att trycka föreningsnamn och reklam 
på baksidan.

Leveranstid: Neutrala lotter fi nns för omgående leve-
rans från vårt lager. Med specialtryck är leveranstiden 
från oss minst 5 arbetsdagar.

LN-nummer: LN 068

Information

Versioner: 5 kr/10 kr

Satsstorlek: 1.002 lotter/sats

Möjligheter: Går att trycka föreningsnamn och reklam 
på framsidan.

Leveranstid: Neutrala lotter fi nns för omgående 
leverans från vårt lager. 
Med specialtryck är leve-
ranstiden från oss minst 5 
arbetsdagar.

LN-nummer: LN 222

Information

Solobingo
Bingobrickan som kan spelas var som helst

Solobingo fungerar precis som en vanlig 1-90 nummers bingobricka 
bortsett från att nummerdragningen redan fi nns på insidan av luckan när 
den öppnas. Användaren följer helt enkelt dragningen på lucksidan och 
markerar numret på spelplanen. Smidigare blir det inte. Full bricka ger 
högsta vinst och det fi nns också vinster på 1 & 2 rader. Solobingo levereras i 
satser om 1.002 brickor och samtliga brickors dragningslistor är olika. 
Varje bricka har även en tryckt vinstplan på framsidan. Det går bra att trycka
föreningsnamn samt reklam också på framsidan.
Kontrollista för vinster medföljer. 
Det fi nns två typer Solobingo, 5 kr och 10 kr.
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MINI BINGO LN BB 079 PG 32

Bingobricka med tre dolda nummer och en dold bingobricka.
På remsa om 5 Lösa

Satser om 1.000 brickor inkl. tryck per sats 560,00 kr 580,00 kr
Vid samtidigt köp av minst 24 satser per sats 540,00 kr 465,00 kr
Startkostnad per upplaga 560,00 kr 560,00 kr

LOTTO 75 LN BB 077 PG 78

Satser om 1.002 bongar med tryck av föreningsnamn, övriga uppgift er samt numrering.
Pris per 1.002 bongar    per sats 890,00 kr

Satsstorlek: 1 sats är 1.000 brickor

Antal olika brickor: 24.000

Färger: Blå

Möjligheter: Brickorna levereras med text och 
numrering. 

Leveranstid: 5 arbetsdagar. Vid leverans kortar än 
5 arbetsdagar tillkommer en expressavgift .

LN-nummer: LN BB 079

Information

Lotto 75
Spelet där man väljer sina lyckonummer

Lotto 75 fungerar precis som Lotto. Spelaren kryssar i 7 
nummer på sin Lottobong, lämnar originalet till arrangören 
och behåller kopian till spelet.

Bongens spelinsats bestämmes av arrangören och trycks på 
bongen. Vinstplanen görs upp eft er antalet sålda bongar.

Vinst kan väljas att utgå på 4, 5, 6 eller 7 rätt.
Jackpot för Lotto 75 bör väljas mellan 22-26 utrop med 
hänsyn till antalet sålda bongar och jackpotens storlek.

Satsstorlek: 1 sats är 1.002 bongar

Möjligheter: Bongarna levereras med text och 
numrering.

Leveranstid: 5 arbetsdagar. Vid leverans kortare än 5 
arbetsdagar tillkommer en expressavgift .

LN-nummer: LN BB 077

Information

Mini Bingo
Mini Bingo ett fantastiskt komplement

Mini Bingo är ett fantastiskt komplement till våra bingobrickor som både 
ger högre spänning och förtjänst.
Fånga möjligheten att utöver det ordinarie bingospelandet ge spelarna en 
extra dimension med chans på ytterligare vinster. 
Arrangören bestämmer reglerna för spelet.
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BINGODRAGARE PG 79

Bingodragare komplett, röd per st. 1.795,00 kr

Lösa kulor per sats 480,00 kr

Spelplan per st. 350,00 kr

Dragaren 4 per st. 5.750,00 kr

Årsavgift : 1.000 kr/år inkl. moms. Årsavgift en faktureras direkt till registrerad användare/förening.

Wingo 4 per st. 6.995,00 kr

Extra display, Wingo 4 med kabel per st. 3.590,00 kr

Wingo 4 RF, trådlös per st. 7.995,00 kr

Extra display, Wingo 4 RF, trådlös per st. 4.590,00 kr

Wingo 4
Design av 2010-talet
En bingomaskin som ser ut som den var avsedd för 
2000-talet. Denna bingodragare är inte bara snygg utan 
också ergonomisk. 
Bingodragaren har alla funktioner ni kan önska, har en 
stor och tydlig display och kan fås antingen med vanliga 
extradisplayer med en enkelt kopplad sladd eller med en 
praktisk trådlös radiofunktion till de extra displayerna.

Med radiofunktion
Toppmodellen av Wingo är Wingo 4 RF, med radio-
funktion, den kommunicerar trådlöst med en eller fl era 
extra displayer. Flera dragare kan användas i närheten av 
varandra utan att störa varandras signaler. Att använda 
trådlösa displayer gör att arbetet med att förbereda för 
bingospel går mycket enklare och snabbare.

Bingodragare
Bingodragaren röd. Komplett med lösa kulor 1-90 och spelplan.

Dragaren 4
Dragarn 4 – Programmet som hjälper Er att spela bingo!
Dragarn 4 är ett enkelt och kraft fullt program för att säkert spela och
kontrollera bingo. Dragarn 4 är typgodkänt av Lotteriinspektionen 
(17Li99).
Tack vare att bricknumret används vid kontroll av bingo så försvåras fusk.
I Dragarn 4 har ni möjlighet att i förväg lägga upp kvällens alla Bingospel
med de tillhörande brickorna. Allt för att göra det enklare för er som ar-
rangörer.
Leveransen av Dragarn 4 innehåller program och licens för 1 års
användning på 2 datorer, support via mejl och uppdatering av programmet
ingår. (Support avseende dator samt kringutrust-
ning lämnas ej).
Licens för användning och support faktureras en 
gång per år. Kontakta oss för en demoversion.

Dragarn: Bingodragnings- och kontrollprogram
för Windows 7, 8 och 10.
Bingodragning: slumpmässigt 75 eller 90 nummers 
bingo.
Bingokontroll: Samtliga 75 och 90 nummers
bingobrickor från Sandéns.
Licens och support: 1 år
Möjligheter: Möjlighet att använda 2 skärmar 1 för 
utroparen och 1 för spelarna.
Stöd för Jackpott & Lyckotal.
Röstfunktion, Stöd för streckkodsläsare.
Typgodkännande: 17Li99 fi nns på lotteriinspektio-
nens hemsida, https://www.lotteriinspektionen.se/

Information

Versioner: Med eller utan radiofunktion (RF)
Display storlek: 4” (100 mm)
Mått (H/B/D): 230/220/110mm
Vikt: 1,2 kg
Strömförsörjning: 5V 1200 mA. DC reglerad.
Automatiskt sparande av spel vid strömavbrott.
Övrigt: Alla utropade nummer visas alltid.
Senaste dragna numret visas alltid på både displayen och
baksidan.
Tillbehör: Extra displayer, sladdburen 5 m kabel med
bordsstöd (RD100) eller radio med väggfäste (RDF100).

Information
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BINGOMARKERARE PG 79

Dab o ink Bingomarkerare.

Innehåller 43 ml. (minst 12 st.)   per 12 st. 220,00 kr

Hel kartong om 144 st. i en färg per 12 st. 180,00 kr

Bingomarkerare Dabby 

Hel förpackning 48 st i 4 färger per förpackning 550,00 kr

Vid samtidigt köp av 4 förpackningar per förpackning 435,00 kr

Vid samtidigt köp av 40 förpackningar per förpackning 390,00 kr

SOLMARKERARE PG 79

Innehåller 43 ml. (minst 12 st.)   per 12 st. 270,00 kr

Hel kartong om 144 st. i en färg per 12 st. 230,00 kr

Satsstorlek: Säljes i förpackningar om 12 st och låda 
om 144 st.

Innehåll: 43 ml

Färger: Blå, gul, lila, rosa, grön, röd, orange och  
tomtemarkerare.

Information

Satsstorlek: Säljes i förpackning om 48 Dabby i fyra 
olika färger.

Innehåll: 10 ml

Färger: Blå, röd, rosa och grön.

Information

Solmarkerare
Solmarkeraren har, tillskillnad från Dab o Ink, en helt annan färg och lyster. 
Den får markeringen på bingobrickan att glänsa och glittra!

Satsstorlek: Säljes i förpackningar om 12 st och låda 
om 144 st.

Innehåll: 43 ml

Färger: Röd, rugby red, lila, gredelin, rosa, magenta, 
grön, limegrön, mintgrön, orange, blå och sky blue.

Information

Dab o Ink
Med Dab o Ink räcker det med en lätt tryckning för att 
markera numret. Bingomarkeraren passar för alla typer av 
bingobrickor.

Dabby
Dabby är en lite mindre och strömlinjeformad bingo- 
markerare som är framtagen för att passa bättre i handen.
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LÅGPRISPENNAN PG 79

Förpackning om 50 st. per fp. 180,00 kr

Vid samtidigt köp av hel kartong om 2.000 st per fp 160,00 kr

BINGOTEJP PG 79

Bredd 12 mm, längd 10 m per rulle 3,80 kr

TÄCKBRICKOR PG 79

Förpackade i plasthink om 5.000 st. olikfärgade per hink 370,00 kr

Vid samtidigt köp av 20 plasthinkar á 5.000 st. per hink 290,00 kr

Täckbrickor i påse om 100 st. per påse 13,80 kr

PLASTBINGOBRICKA med nr. 1-75 PG 78

Bingobricka med inbyggda täckbrickor per st. 150,00 kr

BINGO STOP PG 79

Bingo Stop per st. 42,00 kr

Lågprispennan
Pennorna kan användas till alla typer av bingobrickor.
Lågprispennan fi nns i två färger: blå och lila. Information

Satsstorlek: Säljes i förpackningar om 500 st och 
låda om 2.000 st.

Färger: Blå, lila

Bingotejp
Tejprullar med 12 mm bredd och 10 m längd. Bulkförpackade i kartong

Täckbrickor
Täckbrickor av genomskinlig plast i olika färger med en diamter på 15 mm.
Levereras i förpackningar om 5000 täckbrickor eller i påsar om 
100 täckbrickor i sorterade färger.

Plastbingobricka
Bingobricka med inbyggda täckbrickor.

Bingo Stop
En Stoppskylt som man tar upp när man har fått bingo.
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TYVEK ENTRÉBAND PG 60

Finns i flera olika färger även i neon färger. Samt vita för tilltryck.
Antal Neutrala Vita m. svart tryck  Vita m. 4-färgstryck

Tyvek entréband 25,4 x 254 mm, pris/100 st 100 st 185,00 kr 280,00 kr 437,00 kr
1.000 st 93,00 kr 185,00 kr 289,00 kr

10.000 st 58,00 kr 123,00 kr 186,00 kr
100.000 st 37,00 kr 77,00 kr 113,00 kr

Tyvek entréband 19 x 254 mm, pris/100 st 100 st 149,00 kr 270,00 kr 429,00 kr
1.000 st 78,00 kr 177,00 kr 280,00 kr

10.000 st 47,00 kr 115,00 kr 177,00 kr
100.000 st 31,00 kr 69,00 kr 105,00 kr

Startkostnad 250,00 kr 490,00 kr
Text & Färgändring 150,00 kr 150,00 kr

Entréband
Effektiv entrékontroll

Våra entréband möjliggör effektiv, snabb och enkel entrékontroll. Entrébanden är idealiska för 
festivaler, nöjesparker, konserter, tivolin och andra evenemang där det behövs inträdeskontroll. 
Beställ neutrala band i en mängd olika färger eller skräddarsy era band med eget 1-färgs  
eller 4-färgstryck.

Neutrala Entréband

• Tillverkade av Tyvek som är ett mycket slitstarkt 
och vattenavvisande material.

• Enkla att sätta på och mjuka och bekväma att bära.
• Fusksäkra. När man väl satt bandet runt handleden 

går det inte att ta av igen utan att det skadas.
• Är alltid löpnumrerade.
• Finns i bredderna 19 mm och 25,4 mm.
• Längden är 254 mm och konstruktionen gör att de

passar alla handleder.
• Finns i ca. 15 olika färger.
• Standardförpackning är 1 000 band per förpackning 

men det går även bra att beställa band i jämna 100-tal per 
färg.

Entréband med eget tryck

• Designa era vita entréband efter 
eget önskemål med valfritt 1-färgs 
eller 4-färgstryck.

• Samma egenskaper och 
specifikationer som de neutrala 
banden och inklusive löpnumrering.

• Eget tryck kan fås från 500 band 
och uppåt.

• Hela bandets yta kan tryckas. 
Banden är vita.

• Snabb leverans, ca. 1 vecka efter 
godkänt korrektur.
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RULLBILJETTER PG 60

Rullbiljetter Entré och Biljett 1-500 per rulle 145,00 kr
I förpackning om 10 rullar per rulle 120,00 kr
Rullbiljetter Entré och Biljett 1-1.000 per rulle 210,00 kr
I förpackning om 10 rullar per rulle 175,00 kr
Rullbiljetter med specialtext
Minsta upplaga 6.000 biljetter/färg.
6.000 rullbiljetter per 1.000 380,00 kr per 500 202,00 kr
10.000 rullbiljetter per 1.000 310,00 kr per 500 159,00 kr
50.000 rullbiljetter per 1.000 235,00 kr per 500 130,00 kr
100.000 rullbiljetter per 1.000 offert per 500 offert
Text & Färgändring 150,00 kr 150,00 kr

BILJETTBLOCK FORMAT INKL. STAM 105x 55 mm PG 60

Neutrala Svart tryck 
Biljettblock med kontrollbiljett 1-100 per block 25,00 kr 30,00 kr

4-färgstryck 
35,00 kr

Vid köp av hel förpackning om 100 block per förpackning 1,100,00 kr
Tilltryck av specialtext per upplaga 1.350,00 kr 1.650,00 kr
Text & Färgändring per upplaga 150,00 kr 150,00 kr

Biljettblock 

Produkt: Biljettblock med kontrolldel.

Satsstorlek: 100 biljetter numrerade från 1-100.

Serier: 24 olika seriebeteckningar.

Färger: Rosa, blå, grön, gul, persiko (special: lila, vit).

Möjligheter: Biljetter kan tryckas med specialtext och med annan numrering.

Leveranstid: Biljettblock finns för omgående leverans från vårt lager.  
Med specialtryck är leveranstiden från oss minst 5 arbetsdagar.

Information

Information

Produkt: Rullbiljett

Versioner: Finns i två varianter, med texten Entré eller med texten Biljett.

Satsstorlek: I rullar om 500 eller 1.000 biljetter.

Färger: Blå, vit, rosa, grön, röd, gul och randiga.

Möjligheter: Rullbiljetterna kan tryckas med specialtext, minsta  
upplagestorlek är 6.000 biljetter/färg.

Leveranstid: Rullbiljetter finns för omgående leverans och med special-
tryck är leveranstiden minst 8 arbetsdagar.

Rullbiljett 
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GARDEROBSBILJETTER PG 60

Garderobsbiljetter 2-delade standard
1-500, 501-1.000 i rullar om 500 per rulle 175,00 kr
I förpackningar om 10 rullar per rulle 130,00 kr
Garderobsbiljetter 2-delade med specialtext, minsta beställning 3.000 (6 rullar)
1-500, 501-1.000 i rullar om 500 per rulle 180,00 kr
I förpackning om 10 rullar per rulle 145,00 kr
Tilltryck av specialtext per upplaga 450,00 kr
Text & Färgändring 150,00 kr

MEDLEMSKORT PG 62

Medlemskort i block om 25 st. med talong 
och dubbelnumrering.
Medlemskort per block 75,00 kr
Tilltryck av specialtext per upplaga 990,00 kr

Garderobsbiljetter
En tvådelad biljett för användning i garderober för säker hantering av
kläder och tillhörigheter.

Produkt: Garderobsbiljetter

Versioner: Lagerförs i 2 delar, 1-500 och 501-1.000.

Satsstorlek: I rullar om 500

Serier: Samtliga biljetter med numrering 1-500 har
ett tryckt ”A” och biljetter med numrering 501-1.000
har ett tryckt ”B”.

Färger: Blå, vit, rosa, grön, röd, gul och randiga.

Möjligheter: Garderobsbiljetter kan tryckas med
specialtext, minsta upplagestorlek är 6.000 biljetter/färg.

Leveranstid: Garderobsbiljetter fi nns för omgående 
leverans och med specialtryck är leveranstiden minst 8 
arbetsdagar.

Information

Medlemskort
Ett enkelt medlemskort
Medlemskortet består av två delar, en del till medlemmen och
en del som behålls för kontroll och uppföljning, bägge delarna är numrerade.
Medlemskortet fylls i förhand för enkel hantering av medlemmar, medlems-
register och medlemskort.

Medlemkorten kan självfallet tryckas med 
föreningsnamn och andra specifi ka uppgift er.

Satsstorlek: Block om 25 medlemskort.

Färger: Gul och grön

Möjligheter: Medlemskorten kan tryckas med 
specialtext.

Leveranstid: Medlemskort fi nns för omgående leverans 
och vid specialtryck är leveranstiden 5 arbetsdagar.

Information
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04-04-13

LUCKKALENDRAR PG 33

Julkalendrar fi nns i lager för tilltryck med nedanstående numreringar.
Startkostnad och ev. tillägg för ojämnt antal tillkommer.

1-500 per sats 2.240,00 kr
1-1.000 per sats 4.295,00 kr
1-1.500 per sats 6.610,00 kr
1-2.000 per sats 8.220,00 kr

1-3.000 per sats 11.790,00 kr
1-4.000 per sats offert
1-5.000 per sats offert
Andra antal kalendrar per styck 4,10 kr

Tilläggspriser:
Startkostnad per upplaga och motiv 800,00 kr
Ojämnt antal under 5.000 annat än lagersatser ovan 2.185,00 kr
Sättning och tryck på framsidan, vid eget tryckfärdigt original avgår 20% per upplaga 1.090,00 kr
Sättning och tryck på baksidan, vid eget tryckfärdigt original avgår 20% per upplaga 2.290,00 kr
Sättning och tryck på fram- och baksida, vid eget tryckfärdigt original 
avgår 20%

per upplaga 3.190,00 kr

Eget 4-färgsmotiv och övrigt tryck på framsidan per upplaga 2.490,00 kr
Eget 4-färgsmotiv och övrigt tryck på framsidan samt svart tryck på 
baksidan

per upplaga 4.910,00 kr

Eget 4-färgsmotiv och övrigt tryck på framsidan samt färgtryck på baksidan per upplaga 6.200,00 kr
Vid upplagor över 10.000 kalendrar, begär pris.

Luckkalender 
Ta vara på julen

Julen är ett ypperligt tillfälle att tjäna lite extra pengar till föreningen eller 
laget. Med våra julkalendrar tar Ni vara på julen och erbjuder lite extra 
spänning under all julstress.  

Samtliga kalendrar har 24 oregelbundet placerade luckor i varierande 
storlek. Bakom varje lucka fi nns trevliga fyrfärgsbilder med julmotiv och på 
insidan av luckorna fi nns seriebeteckning och lottnummer. Beroende på 
vilken storlek som väljs fi nns lottnumret i olika spann, t.ex. mellan 1 och 
500. Julkalendrarna används som en vanlig nummerlott där de vinnande 
numren dras precis som ett vanligt lotteri med dragning.

På baksidan av kalendern fi nns även stora utrymmen för tryckning av 
annonser, sponsorer m.m. vilket kan generera ytterligare inkomster. 
På framsidan kan även föreningsnamn eller liknande tryckas till. Om så 
önskas kan eget motiv väljas. Varför inte ta en bild på laget eller föreningen 
och ha på framsidan av kalendern. 

Missa inte våra andra spännande kalendrar såsom skrapkalender, kalender 
med talong eller en extra lång kalender. 

Motiv: Nedan visas ett motiv vi har förtryckt och 
ett exempel på eget motiv fi nns också. Tilltryck av 
vinstplan, reklam m.m. görs på baksidan.

Satsstorlek: 1-500, 1-1.000, 1-1.500, 1-2.000, 1-3.000, 
1-4.000 och 1-5.000. För andra antal och numreringar, 
vänligen kontakta oss för off ert och tidplan. 

Leveranstid: Cirka 10 dagar eft er godkänt korrektur. 

Information
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SKRAPKALENDRAR   LN 244 PG 40

Skrapkalender per 1.000 st 3.800,00 kr
Sättning och tryck på baksidan per upplaga 1.600,00 kr

Exempel på eget motiv Tomtefamiljen. Nr 9 Julklappsbestyr. Nr 10

Skrapkalender
Ta vara på julen! Julen är ett ypperligt tillfälle att tjäna lite extra pengar 
till föreningen eller laget.  

Våra skrapkalendrar har 24 skrapfält med trevliga julmotiv i fyrfärg under 
skrapet. I samband med motivet står det ”vinst” eller ”nit” och vinsten 
varierar beroende på vilken dag man vinner, allt enligt vinstplanen på 
baksidan av lotten. Det fi nns även ett skrapfält märkt ”lyckovinst” på 
kalendern. Under detta skrapfält fi nns ett löpnummer från 1-1.000 avsedd 
för en eft erhandsdragning, vilket gör det möjligt att lägga till fl er vinster 
utöver den fasta vinstplanen för de som önskar det.  

På baksidan av kalendrarna trycks föreningsnamn, registreringsmyndighet, 
vinstplan och dragningslista. Det går även att trycka annonser och reklam 
på baksidan, vilket kan ge upphov till ytterligare inkomster.  

Skrapkalendrarna har ett kontrollfält där lottförsäljaren enkelt kan kontrol-
lera om rätt vinst delats ut, samt om kontrollnumret stämmer överens med 
det nummer som fi nns under ”lyckovinst”. Vinstvärdet får variera mellan 35 
och 50%, där 1:a vinstens värde inte får överstiga 1/6 prisbasbelopp. 

Missa inte våra andra spännande kalendrar såsom luckkalender, kalender 
med talong eller en extra lång kalender. 

Motiv: Nedan syns exempel motiv som fi nns i år. 
Exempel på eget motiv visas också. Tilltryck av 
vinstplan, reklam m.m. görs på baksidan. 

Satsstorlek: 1.000 kalendrar. För andra antal och 
numreringar, vänligen kontakta oss för off ert och 
tidplan.

Leveranstid: Cirka 10 dagar eft er godkänt korrektur. 
(Gäller satser om 1.000).

Vinstplan med 33 direktvinster: 
1 Kalender Med 1:a vinsten Dag 24  
2 Kalendrar Med 2:a vinsten Dag 13 och 23  
10 Kalendrar Med 3:e vinsten Dag 1 till 10  
20 Kalendrar Med 4:e vinsten 11:e till 24:e samt dubbla 
4:e vinster dag 13, 20, 21, 22, 23 och 24. 

Information

Tilläggspriser:
Eget 4-färgsmotiv och övrigt tryck på framsidan per upplaga 2.350,00 kr
Eget 4-färgsmotiv och övrigt tryck på framsidan samt svart tryck på 
baksidan

per upplaga 4.550,00 kr

Eget 4-färgsmotiv och övrigt tryck på framsidan samt färgtryck på baksidan per upplaga 5.780,00 kr
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ALLMÄNNA  LEVERANSVILLKOR

Reproduktionsrätt

Beställaren ansvarar för att av denne tillhandahållna original, programvaror mm får utnyttjas och reproduceras i enlighet med uppdraget och är skyldig att svara för 
eventuella rättsliga konsekvenser och eventuella skadestånd till tredje man avseende intrång i sådan persons rätt.

Leveransklausul

Har Leveransklausul särskilt avtalats skall denna tolkas i enlighet med Incoterms 2000. Har inte något särskilt avtalats sker leverans CPT enligt Incoterms 2000.

Leveranskontroll

Det åligger Beställaren/Uppdragsgivaren att omgående vid mottagen leverans noggrant kontrollera att levererat material svarar mot beställningen och att utan oskäligt 
dröjsmål till Uppdragstagaren skriftligen påtala eventuella felaktigheter eller brister.

Force Majeure

Force Majeure föreligger när någon av följande omständigheter inträffar efter beställnings-tidpunkten eller dessförinnan men så att följderna inte kunde förutses vid 
beställningen och åtgärd för beställningens fullgörande därigenom hindras eller blir oskäligt betungande för Uppdragstagaren: Naturkatastrof, eldsvåda, krigshändelse, 
lagbud, statlig eller kommunal myndighets ingripande, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan händelse utanför Uppdragstagarens kontroll. Förbehåll ifråga om 
strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Uppdragstagaren själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skulle force-majeure-situation inträffa är 
Uppdragstagaren inte skyldig att fullgöra sitt uppdrag. Skyldighet att fullgöra uppdraget återinträder dock så snart hindret mot fullgörande bortfallit.

Skadeståndsansvar

Vid eventuellt fel i levererat material begränsas Uppdragstagarens skadeståndsansvar för direkta förluster till ett maximalt belopp motsvarande uppdragets 
kontrakterade ordersumma. 
Vid fel i form av feltryckning av speldata, koder o. dyl. som medför att faktisk vinstsumma överstiger på förhand fastställd vinstplan, eller därmed jämförbart fel, 
omfattar Uppdragstagarens skadeståndsansvar hela den faktiska direkta förlusten orsakad av felet, dock begränsat till ett maximalt belopp om 3.000.000 kronor. 

Om beställt material inte levereras i rätt tid och förseningen inte beror på Beställaren har denne rätt till ersättning för direkta kostnader som förseningen medfört, dock 
högst med ett belopp motsvarande det försenade materialets kontrakterade ordervärde.

Uppdragstagaren har inte något ansvar för så kallad indirekt skada som felet eller förseningen kan orsaka såsom exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst och 
annan ekonomisk följdförlust liksom skada för tredje man.

Skiljedom mm

Tvist med anledning av uppdrag som Uppdragstagaren åtagit sig skall slutligt avgöras genom skiljedom administrerad av Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut. Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och 
övriga omständigheter bestämmer att Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet också 
bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet skall äga rum i Malmö. Uppdragsavtalet skall tolkas och tillämpas enligt svensk rätt.

Konkurrensvillkor

Uppdragstagaren förbehåller sig rätten att, efter att ha lämnat prisoffert, utan skadeståndsansvar avstå från att fullfölja tryckorder, om det genom senare erhållna 
informationer angående uppdragets slutkund framgår att uppdraget skulle kunna innefatta risk för brott mot konkurrensklausul som Uppdragstagaren kan ha med 
annan affärspartner. Skulle sådan risk uppdagas förpliktar sig Uppdragstagaren att utan onödig försening skriftligen meddela återkallelse av ordern.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Copyright 

The Client is responsible that originals, softwares etc etc provided by him may legally be used by the Contractor in line with the order and is legally and financially 
totally responsible to the Contractor for all consequences related to such use inclusive of but not limited to possible damages to any third party claiming copyright.

Delivery terms

Unless any specific Delivery terms have been agreed, delivery will be CPT. Delivery terms, whether agreed specifically or not, to be interpreted according to ICC 
Incoterms 2000. 

Delivery check

It is an obligation of the Client immediately upon receipt of the delivery to carefully check that the goods delivered correspond with the order and, without unreasonable 
delay, to notify the Contractor in writing of any faults or deficiencies.

Force majeure

Force majeure exists if any of the following circumstances occur after the date that the order is made or prior to that date but where the consequences could not be 
foreseen at the time of the order and measures to perform the order are thereby impeded or become unreasonably burdensome for the Contractor: Natural disaster, 
fire, event of war, statutory provisions, intervention by state or municipal authority, strike, lockout, boycott, blockade or other event outside the control of the Contractor. 
The reservation relating to strike, lockout, boycott or blockade also applies if the Contractor itself implements or is the subject of such industrial measure. If a situation 
of force majeure should arise, the Contractor is not liable to perform the assignment. However, the obligation to perform the assignment is resumed as soon as the 
impediment to performance has ceased.

Liability in damages

In the event of any fault or deficiency in goods delivered, the liability in damages of the Contractor for direct losses is limited to a maximum amount corresponding to 
the contracted order amount for the assignment. In the event of a fault in the form of defective printing of games data, codes or the like, whereby the actual prize 
amount exceeds the pre-determined prize plan, or faults or deficiencies comparable thereto, the Contractor's liability in damages covers the entire actual loss caused 
by the fault or deficiency, though limited to a maximum amount of SEK 3,000,000.

In the event of ordered goods not being delivered in due time according to the assignment, the Client not being responsible for the cause of delay, the Client is entitled 
to compensation for direct costs due to the delay, the compensation though limited to a maximum amount not exceeding the contracted sum of the order.

The Contractor does not carry any liability for so-called indirect loss that the fault, the deficiency or the delay may cause, such as for example loss of production, lost 
profits and other consequential pecuniary loss such as damage to a third party.

Arbitration

Disputes emanating from or related to assignments that the Contractor has undertaken shall be finally determined by arbitration administered by the Arbitration Institute 
of the Stockholm Chamber of Commerce. The Rules of the Institute on Simplified Arbitration Proceedings shall apply unless the Institute, considering the level of 
difficulty of the case, the value of the subject of dispute and other circumstances, decides that the Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of 
Commerce shall be applied to the proceedings. In the latter case, the Institute shall also decide on whether the arbitration board shall comprise one or three arbitrators. 
The arbitration proceedings shall take place in Malmö, Sweden. The contract shall be governed by the substantive laws of Sweden.

Non-competition

Regardless of having given a price quote, the Contractor retains the right, without damages, not to proceed a contract should later received informations on end 
customer indicate risk of breaching non-competition agreements that the Contractor might have with other business partners. Should such a risk be noted, the 
Contractor shall inform the Client in writing without unnecessary delay.



Vi ser fram emot att höra av Dig!

Din beställning mailar du till: 
Info@lennartsidrottspriser.se




