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Fyll i 

 meddelanden till mottagaren, t ex faktura- och/eller referensnummer 
 avsändaruppgifter 
 betalningsmottagare 
 belopp 
 betalningsmottagarens bankgironummer 

Tips 
 Ett bankgironummer består av 7-8 siffror, grupperade XXX-XXXX eller XXXX-XXXX. 

Klipp längs den streckade linjen 

Blankett för betalning via Privatgirot BANKGIRO INBETALNING/GIRERING AVI  
Meddelande till betalningsmottagaren 

Avsändare (namn och postadress) Betalningsmottagare (endast namn) 

Svenska kronor öre Till bankgironr (xxx-xxxx eller xxxx-xxxx) 

5747-8984

Beställning av presentkort:
...............st Presentkort
...............st Datumlotter per presentkort (max 2 lotter/ presentkort)
...............st Månad/ månader

DatumLotteriet
#{Name}
#{Address1}
#{Address2}
#{Address3}

Kundtjänst öppettider är helgfria dagar måndag till fredag 08.30 - 16.30 Lunchstängt 11.30 - 12.30
DatumLotteriet - Box 6330 - 102 35 Stockholm - www.datumlotteriet.se - E-post: info@datumlotteriet.se - Tel: 08 711 65 11 

Så här gör du...
Välj hur många 

presentkort, lotter och 
hur många månader 

du vill ge bort, fyll i på 
avin nedan. Fyll även i 
vilket belopp du skall 

betala

Ex. Du vill ge bort 2 st 
presentkort med 1 lott 
på varje i en månad, då 
blir summan som du ska 

betala följande: 2 st 
presentkort x 150 kr 
x 1 månad = 300 kr 

Vi skickar presentkortet 
till dig så fort vi fått 

betalningen som du sedan 
kan ge bort. Mottagaren av 

presentkortet väljer själv 
vilket datum 

som de vill ha

En DatumLott kostar 150 kronor per månad. Du väljer 
hur många lotter och månader du vill ge bort. 

De har ju allt, kanske du tänker när det nu börjar bli dags att köpa julklappar till nära och kära. Vi har ett tips!

Vad ska du köpa för julklapp i år?

Allt överskott går till kampen 
mot bröst- och prostatacancer

Ge bort chansen att vinna 1 miljon samtidigt som 
ni stödjer kampen mot bröst- och prostatacancer

692-3031

Du kan även beställa dina presentkort och betala direkt på www.datumlotteriet.se/presentkort


