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Lotteriregler
Gäller fr.o.m. 2017-03-15 och tills vidare.
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Inledning
Dessa Lotteriregler omfattar de av Föreningen Vi kan mer tillhandahållna lotterna Tack! 001 och Tack! 002.
Dessa lotter kallas nedan gemensamt för Lotterna. Syftet med dessa Lotteriregler är att beskriva dels hur
Lotterna fungerar och dels vilka rättigheter och skyldigheter som gäller både för Föreningen Vi kan mer och
Kund vid köp av någon av dessa Lotter. Föreningen Vi kan mer:s Lotter är så kallade skraplotter. Det innebär att
all information som utvisar Lottens Vinstvärde är övertäckt med ett skikt kallat skrapskiktet.
Lotterna är typgodkända av Lotteriinspektionen i Strängnäs och uppfyller Lotteriinspektionens villkor och
säkerhetskrav för lotter.

1. Allmänt
Allmänt om Lotterna
Köp av Lotter regleras av villkoren i såväl Lotteriregler som i Allmänna Kundvillkor-Lotter.
Dessa Lotteriregler är uppdelade i ett avsnitt med Lotteriregler som är gemensamma för alla Lotterna och ett
avsnitt med Lotteriregler som är specifikt för respektive lotteri.
Allmänna Kundvillkor-Lotter innehåller bestämmelser som är gemensamma för samtliga Föreningen Vi kan
mer:s lotterier avseende exempelvis giltighet vid köp av lotter, åldersgränser, reklamation och
ansvarsbestämmelser. Om Allmänna Kundvillkor-Lotter i något avseende skiljer sig från Lotterireglerna, äger
Lotterireglerna företräde. Kompletterande information och villkor för en viss Lottomgång kan framgå på
baksidan av den fysiska lotten. Om information på fysiska lotten avviker från vad som anges i Allmänna
Kundvillkor-Lotter och/eller i Lotterireglerna för det specifika lotteriet så gäller det som anges på lotten.
Aktuella Allmänna Kundvillkor-Lotter och Lotteriregler finns publicerade på www.vikanmer.se.

Lotterireglernas giltighetstid
Dessa Lotteriregler gäller Lotter som köpts fr.o.m. 2017-03-15 och tills vidare.

Begrepp och definitioner
Nedan följer en lista med begrepp och definitioner som används i dessa Lotteriregler.
Allmänna Kundvillkor-Lotter
De allmänna kundvillkor som omfattar samtliga Föreningen Vi kan mer:s Lotterier.
Kund
Den person som antingen köper en Lott eller löser in eventuell vinst på Lotten.
Lotter
De av Föreningen Vi kan mer tillhandahållna skraplotterna där föreningen är tillståndshavare.
Lottomgång
En av Lotteriinspektionen tillståndsgiven upplaga Lotter för ett specifikt lotteri. Ett lotteris specifika
omgångsnummer anges den fysiska lotten och innehåller ett definierat antal vinster i enligt med vad som
framgår av Lottomgångens Vinstplan.
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Lotterier
Samtliga lotterier som Föreningen Vi kan mer tillhandahåller och som omfattas av Allmänna Kundvillkor-Lotter.
Lotteri IT-system
Systemapplikation som hanterar all lotteridata för Föreningen Vi kan mer:s räkning.
Lotteriregler
Lotterispecifika Kundvillkor som i detalj reglerar respektive lotteri och som innehåller bestämmelser om hur
lotteriet går till, hur vinstfördelningen ser ut, m.m. Varje lotteri har egna Lotteriregler.
Ombud
ICA-butik där Föreningen Vi kan mer:s lotterier tillhandahålls.
Servicebolag
ICA Sverige AB
Vinstplan
Förteckning över de i en viss Lottomgång ingående vinsterna, med angivande av bl.a. antalet vinster och
vinsternas storlek.
Vinstvärde
Med Lottens vinstvärde avses här det belopp eller motsvarande som Kunden är berättigad till efter att lotten
vinstkontrollerats och godkänts av Lotteri IT-systemet.

2. Gemensamma Lotteriregler
Utöver de gemensamma Lotteriregler i detta avsnitt 2, vilka gäller för alla Lotter, gäller även de specifika
Lotterireglerna för var och en av Lotterna som framgår av avsnitt 3 nedan, samt de Allmänna KundvillkorLotter.
Köp av Lott
Med lott avses alltid en fysisk Lott. Fysisk Lott kan köpas hos Föreningen Vi kan mer:s Ombud. Fysisk lott kan
köpas styckvis eller som del i ett av Föreningen Vi kan mer sammansatt paket.
Lottens utförande
Föreningen Vi kan mer:s Lotter har på framsidan ett eller flera spelfält. Spelfälten är täckta med ett skrapskikt.
Att avlägsna skrapskiktet kallas att skrapa.
Fastställande av vinst och vinstkontroll
För att kontrollera huruvida en Lott har utfallit med vinst och i så fall med vilket Vinstvärde, ska Kunden skrapa
Lottens spelfält. Lottens vinstvärde framgår direkt efter att Lotten har skrapats. Närmare beskrivning av hur
Vinstvärdet utläses på respektive Lott framgår av avsnittet Specifika Lotteriregler per Spelform nedan samt
beskrivs på Lotten.
Vid köp av lott sker vinstutbetalningen genom att ett Ombud eller Föreningen Vi kan mer:s Servicebolag (om
Kunden i enlighet med erhållna instruktioner skickat lotten till Föreningen Vi kan mer:s Servicebolag för
vinstkontroll) fastställer Lottens vinstvärde efter att lotten vinstkontrollerats och godkänts av Lotteri IT5
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systemet. För att det skall vara en godkänd vinst så måste lottens streckkodsinnehåll + kontrollnummer
överensstämma med den vinstdata som finns lagrad i Lotteri IT-systemet.
För varje Lottomgång som erhållit tillstånd fastställs och godkänns vinstplanen av Lotteriinspektionen och som
utvisar Lottomgångens samtliga vinster. Den godkända vinstplanen presenteras på lottens baksida.
Vinstutbetalning
Bestämmelser om utbetalning av vinst framgår av de Allmänna Kundvillkor-Lotter, om inte annat anges särskilt
under respektive Spelform i avsnittet Specifika Lotteriregler per Spelform nedan eller i beskrivningen på lottens
baksida.
För utbetalning av vinst gäller samma åldersgräns som vid köp av Lotter, dvs. 18 år.

3. Specifika Lotteriregler per Spelform
Lotteriregler Tack 001
Utöver dessa specifika Lotteriregler för Tack 001 gäller även de gemensamma Lotterireglerna i avsnitt 2 samt
de Allmänna Kundvillkor-Lotter.
Pris
Tack! 001 kostar 25 kr styck.
Beskrivning av Lotten
Tack! 001 består av ett skrapfält med 2 VINNARNUMMER och 10 VINSTCHANSER. Under VINNARNUMMER
döljer sig två stycken nummer i intervallet 01–50. De två numren markerade som VINNARNUMMER är alltid
unika i förhållande till varandra. Däremot så kan ett och samma nummer förekomma en eller flera gånger
under fälten markerade som VINSTCHANS. Även dessa nummer är tvåsiffriga och är i intervallet 01–50. Genom
att skrapa de två fälten VINNARNUMMER synliggörs två unika nummer. Därefter skrapas i tur och ordning de
10 numren som finns under fälten markerat med VINSTCHANS. Är något av numren markerat som
VINNARNUMMER lika med något av numren markerat som VINSTCHANS så är det vinst.
Fastställande av vinst
Det går att matcha upp till 10 gånger på en och samma lott. Fler matchningar ger högre vinst. Beloppet man
vinner är beloppet som återfinns under det matchande VINSTCHANS-numret. Är det flera av VINSTCHANSERNA
som på samma Lott matchar med VINNARNUMREN så blir vinstbeloppet det sammanlagda beloppet för
samtliga belopp som återfinns under de matchande numren. Av vinstplanen på baksidan av Lotten framgår att
du kan vinna mellan 25 – 250 000 kronor samt antalet vinstlotter i Lotteriet.

Lotteriregler Tack 002
Utöver dessa specifika Lotteriregler för Tack 002 gäller även de gemensamma Lotterireglerna i avsnitt 2 samt
de Allmänna Kundvillkor-Lotter.
Pris
Tack! 002 kostar 10 kr styck.
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Beskrivning av Lotten
Tack! 002 består av ett skrapfält med 1 VINNARNUMMER och 5 VINSTCHANSER. Under VINNARNUMMER
döljer sig ett nummer i intervallet 01–50. Ett och samma nummer kan förekomma en eller flera gånger under
fälten markerade som VINSTCHANS. Även dessa nummer är tvåsiffriga och är i intervallet 01–50. Genom att
skrapa fältet VINNARNUMMER synliggörs ett nummer. Därefter skrapas i tur och ordning de 5 numren som
finns under fälten markerat med VINSTCHANS. Är numret markerat som VINNARNUMMER lika med något av
numren markerat som VINSTCHANS så är det vinst.
Fastställande av vinst
Det går att matcha upp till 5 gånger på en och samma lott. Fler matchningar ger högre vinst. Beloppet man
vinner är beloppet som återfinns under det matchande VINSTCHANS-numret. Är det flera av VINSTCHANSERNA
som på samma Lott matchar med VINNARNUMRET så blir vinstbeloppet det sammanlagda beloppet för
samtliga belopp som återfinns under de matchande numren. Av vinstplanen på baksidan av Lotten framgår att
du kan vinna mellan 10 – 100 000 kronor samt antal vinstlotter.

Lotteriregler Tack 003
Utöver dessa specifika Lotteriregler för Tack 003 gäller även de gemensamma Lotterireglerna i avsnitt 2 samt
de Allmänna Kundvillkor-Lotter.
Pris
Tack 003 kostar 25 kr styck.
Beskrivning av Lotten
Tack 003 består av ett skrapfält med 10 VINSTCHANSER. Du har en vinst varje gång du skrapar fram ett hjärta.
Beloppet du vinner är det belopp som visas under hjärtat. Skrapar du fram flera hjärtan så vinner du den totala
summan av de belopp som visas under respektive hjärta. Det går att skrapa fram upp till 10 hjärtan på en och
samma lott. Fler hjärtan ger högre vinst. Av vinstplanen som återfinns på lottens baksida framgår det att man
kan vinna mellan 25 – 250 000 kronor samt antalet vinstlotter för en specifik upplaga av lotteriet.

Lotteriregler Tack 004
Utöver dessa specifika Lotteriregler för Tack 004 gäller även de gemensamma Lotterireglerna i avsnitt 2 samt
de Allmänna Kundvillkor-Lotter.
Pris
Tack 004 kostar 10 kr styck.
Beskrivning av Lotten
Tack 004 består av ett skrapfält med 5 VINSTCHANSER. Du har en vinst varje gång du skrapar fram ett hjärta.
Beloppet du vinner är det belopp som visas under hjärtat. Skrapar du fram flera hjärtan så vinner du den totala
summan av de belopp som visas under respektive hjärta. Det går att skrapa fram upp till 5 hjärtan på en och
samma lott. Fler hjärtan ger högre vinst. Av vinstplanen som återfinns på lottens baksida framgår det att man
kan vinna mellan 10 – 100 000 kronor samt antalet vinstlotter för en specifik upplaga av lotteriet.

4. Kontaktinformation
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Kunder som har frågor eller av annan anledning vill komma i kontakt med Föreningen Vi kan mer kan ringa eller
skriva till Servicebolaget genom ICA Kundservice som administrerar kundsupporten på uppdrag av Föreningen
Vi kan mer Kontaktuppgifter till ICA Kundservice är:
Telefon: 033-435 98 88
Mail: kundkontakt@ica.se
Adress: FRISVAR, ICA Kundservice, 20 477 616, 508 20 Borås
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