
Så här fungerar det:

Värva dina vänner

Du kan också värva din vän på www.datumlotteriet.se/varvar

Värva dina vänner och 
få presentkort på ICA

Frankeras ej.
Mottagaren 
betalar 
portot.

Svarspost
20555588
110 06 Stockholm

Namn:

Adress:

Postnr /Ort:

Kundnummer:  (Finns på lottbrevet)

Namn:

Jag värvar: Mina uppgifter:

Erbjudandet gäller till 2016-07-31. Vi hanterar dina uppgifter enligt 
personuppgiftslagen (PUL). Läs mer på www.datumlotteriet.se

         År                       Månad       Dag
  

         År                       Månad       Dag
  

Min vän väljer följande datum/lottnummer:

1606VÄ

Du kan också värva din vän på www.datumlotteriet.se/varvar
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         År                       Månad       Dag
  

         År                       Månad       Dag
  

Min vän väljer följande datum/lottnummer:

1606VÄ

Specialpris till din vän59 kr

och få presentkort på ICA

första månaden (ord pris 150 kr)

Specialpris till din vän59 krförsta månaden (ord pris 150 kr)

För varje betalande person du värvar till 
lotteriet får du ett presentkort på ICA värt 
100 kr, ju fl er du värvar desto fl er presentkort 
får du! Din värvade vän får vara med i 
DatumLotteriet första månaden för bara 59 kr 
(ord pris 150 kr). 
OBS! Ange ditt namn och kundnummer på svarskortet nedan. 
Som värvad vän räknas enbart personer som EJ är eller har varit 
med i DatumLotteriet tidigare. Den som värvas måste vara över 
18 år. 

100 kr 
i presentkort på 
ICA per värvad 

kund 
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Miljoner till kampen mot bröst- och prostatacancer
När du är med i DatumLotteriet är du dessutom med 
och bidrar till lotteriets förmånstagare Bröstcancer-
föreningarnas Riksorganisation och Prostatacancer-
förbundet.

Om DatumLotteriet
Nu får du som blivit värvad prova DatumLotteriet 
för bara 59 kronor första månaden (ord pris 150 kr).  
I DatumLotteriet är du med och spelar om vinster 
på upp till en miljon kronor. Det bästa och mest 
personliga med lotteriet är, förutom alla chanser till 
vinst, att du väljer ditt eget lottnummer: år, månad 
och dag. Lotteriet har vinstbevakning så du går 
aldrig gå miste om din vinst.

Välj ett lottnummer som ligger dig varmt om 
hjärtat, bara fantasin sätter gränser.  

Värva din vän genom att skicka talongen nedan 
eller gå in på www.datumlotteriet.se/varvar

Information till din värvade vän


