
Sprid vinstchanser och  
stötta din lokala avdelning!

Guldkanten är SKPF Pensionärernas eget lotteri, där allt 
överskott går till förbundet. Din lokala avdelning kan enkelt 
beställa lotter att sälja och på så sätt får ni en fin provision 
till avdelningen samtidigt som ni stöttar SKPF Pensionärerna 
centralt. Totalt har förbundet fått drygt 2 300 000 kr i 
överskott från lotteriet! 

Spännande skrapupplevelse med bra vinstchans 
Guldkanten är en spännande skraplott där högsta vinsten 
är en miljon kronor. Lotteriet har många vinstchanser, det är 
faktiskt vinst på i snitt var fjärde lott. Vinner du inte på det 
ordinarie skrapfältet där det gäller att få tre lika – då finns
Extrachansen. Där hittar du en extra chans att vinna!

Hur betalas vinsterna ut?
Vinster upp till 1000 kr löser vinnaren enklast in hos sin 
lokala SKPF-avdelning eller närmaste ATG-ombud. Vid vinst 
över 1000 kr kontaktar vinnaren Guldkantens kundservice, 
kontaktuppgifter finns på lottens baksida.

Priser och provison
Lotter beställs i buntar om 40 st. En lott kostar 40 kr. Din 
avdelning får hela 25 % provision, eller 10 kr per lott, vilket 
ger 400 kr i rabatt per 40 lotter,  Priset är därmed 1200 kr 
per bunt och värdet 1600 kr. Lotterna har en giltighetstid på 
1 år. Vid slutet av året görs en slutredovisning av försäljning 
och ev inlösta vinstlotter som skickas till lotteriet som därefter 
faktureras.

Om Guldkanten

Sälj SKPFs egna skraplott Guldkanten med bra provision till din lokala 
avdelning och stötta samtidigt SKPF Pensionärerna centralt!

•  Sälj lotterna på köpcentrum, på resor,
marknader, mässor, och möten

•  Perfekt som julklappar, födelsedags-  
presenter och vid uppvaktning

•  Välkomstgåva till nya medlemmar

•  Som spännande vinst i avdelningens
lotterier, tävlingar och bingo

Så här beställer du lotter till din avdelning
Kontakta Guldkantens ombudssupport för att beställa: 
Tel 08-400 018 01 eller e-post ombud@kombispel.se

Lotteriet driftas av Nordic Lottery, ett operatörsbolag med lång erfarenhet  
av att hjälpa ideella organisationer att sköta sin lotteriverksamhet.




