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1 Inledning  
Dessa Spelregler omfattar de av Svenska Spel tillhandahållna lotterna Triss, Triss Adventskalender, 

Trissammans, MiniTriss, SkrapBingo, SkrapKryss, SkrapMatcha, SkrapKeno och Penning. Dessa lotter 

kallas nedan gemensamt för Lotterna. Var och en av Lotterna utgör också en Spelform i den mening 

detta ord används i framför allt de Allmänna Kundvillkoren (se definition nedan).   

Syftet med dessa Spelregler är att beskriva dels hur Lotterna fungerar och dels vilka rättigheter och 

skyldigheter som gäller både för Svenska Spel och Kund vid köp av någon av dessa Lotter.  

1.1  Tillämpliga villkor  

Köp av Lotter regleras av villkoren i såväl dessa Spelregler som i de Allmänna Kundvillkoren.  

Dessa Spelregler är uppdelade i ett avsnitt med Spelregler som är gemensamma för alla Lotterna (avsnitt 

2) och ett avsnitt med Spelregler som är specifika för respektive Lott (avsnitt 3).  

De Allmänna Kundvillkoren innehåller bestämmelser som är gemensamma för samtliga Svenska Spels 

Spelformer avseende exempelvis giltighet av spel, åldersgränser, reklamation och ansvarsbestämmelser. 

De Allmänna Kundvillkoren innehåller också särskilda bestämmelser beroende på Spelsätt, avseende 

exempelvis spelinlämning/köp av Lott, vinstutbetalning m.m. Om de Allmänna Kundvillkoren i något 

avseende skiljer sig från Spelreglerna för en viss Spelform, äger Spelreglerna företräde.  

Spelregler och Allmänna Kundvillkor finns publicerade på www.svenskaspel.se.  

Kompletterande information och villkor för en viss Lottomgång kan framgå på baksidan av fysiska Lotter 

samt, vad gäller elektroniska Lotter, på www.svenskaspel.se.  

1.2  Allmänt om Lotterna  

Svenska Spels 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 och uppfyller Lotteriinspektionens säkerhetskrav för 

lotter.   

1.3  Spelreglernas giltighetstid  

Dessa Spelregler gäller Lotter som köpts fr.o.m. den 1 juni 2017.  

1.4  Begrepp och definitioner  

Nedan följer en lista med begrepp och definitioner som används i dessa Spelregler.  

  

Allmänna Kundvillkor  Kundvillkor som omfattar alla Svenska Spels Spelformer och Spelsätt, 

undantaget Casino Cosmopol.  

Kund  Den person som spelar på någon av Svenska Spels Spelformer. För  

Lotter avses med Kund den person som köper en Lott och den som löser 

in eventuell vinst på Lotten.  

Lotter  De av Svenska Spel tillhandahållna skraplotterna Triss, Triss 

Adventskalender, Trissammans, MiniTriss, SkrapBingo, SkrapKryss,  

http://www.svenskaspel.se/
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SkrapMatcha, SkrapKeno och Penning. Var och en av Lotterna utgör 

också enskilda Spelformer i den mening detta ord används i framför allt 

de Allmänna Kundvillkoren (se definition nedan).  

Lottomgång  En serie Lotter som produceras vid ett och samma tillfälle och som 

innehåller ett visst antal Lotter och ett visst antal vinster enligt vad som 

framgår av Lottomgångens Vinstplan.  

Ombud  Butik eller annat fysiskt försäljningsställe (ej webbplats) där Svenska 

Spels Spelformer (med undantag för Vegas) tillhandahålls.  

Samarbetspartner  Företag, som ej utgör Ombud, som fysiskt eller via webbplats 

tillhandahåller ett begränsat antal av Svenska Spels Spelformer.  

Spelform  Samtliga spel och lotterier som Svenska Spel tillhandahåller, till exempel 

Lotto, Keno, Stryktipset, Oddset, Poker, Vegas, Triss m.fl.   

Spelregler  Spelspecifika Kundvillkor som i detalj reglerar respektive Spelform och 

som innehåller bestämmelser om hur Spelformen går till, hur 

vinstfördelningen ser ut, m.m. Varje Spelform har egna Spelregler.  

Spelsätt  Ett sätt på vilket en Kund kan spela på Svenska Spels olika Spelformer,  

t.ex. spel på Internet, spel hos Ombud eller spel i Vegas värdeautomater.  

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 att utfå mot återlämnande av Lotten till Svenska 

Spel.   

  

2 Gemensamma Spelregler  
Utöver de gemensamma Spelregler i detta avsnitt 2, vilka gäller för alla Lotter, gäller även de specifika 

Spelreglerna för var och en av Lotterna som framgår av avsnitt 3 nedan, samt de Allmänna 

Kundvillkoren.  

2.1  Köp av Lott  

Lott kan vara antingen fysisk Lott eller elektronisk Lott.   

Fysisk Lott kan köpas hos Svenska Spels Ombud, annan Samarbetspartner eller direkt från Svenska 

Spel. Fysisk Lott kan köpas styckvis, som del i ett av Svenska Spel sammansatt paket eller som 

prenumeration. Kund kan också ha erhållit en Lott som gåva.  

  

Elektronisk Lott kan köpas via Svenska Spels Spelbutik på Internet, www.svenskaspel.se, via 

mobiltelefon, eller erhållas, genom köp eller gåva, via annan Samarbetspartners webbplats.   

  

Lott kan också erhållas genom så kallad presentkod som inlöses antingen mot fysisk Lott hos något av 

Svenska Spels ombud eller mot Elektronisk Lott på www.svenskaspel.se eller i mobiltelefon i enlighet 

med de instruktioner Kunden får tillsammans med presentkoden.  

  

Närmare bestämmelser för köp av Lotter på något av ovan angivna Spelsätt, t.ex. krav på spelkonto vid 

köp på Internet och via mobiltelefon, giltighet och annullering av köp, åldersgräns, reklamation etc.  

http://www.svenskaspel.se/
http://www.svenskaspel.se/
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framgår av de Allmänna Kundvillkoren. Bestämmelser för prenumeration på Lotter framgår av Svenska 

Spels villkor för prenumeration som återfinns på www.svenskaspel.se.  

2.2  Lottens utförande  

Svenska Spels fysiska Lotter har på framsidan ett eller flera spelfält samt en eller flera kontrollrutor. 

Spelfälten och kontrollrutorna är täckta med ett skrapskikt. Att avlägsna skrapskiktet från ett spelfält eller 

kontrollruta kallas att skrapa detsamma. Observera att Kunden inte får skrapa kontrollrutan, se mer i 

avsnitt 2.3 nedan.  

Vid spel på www.svenskaspel.se och via mobil presenteras Lotten grafiskt på dataskärmen eller 

mobilskärmen.  

2.3  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. Vid spel på www.svenskaspel.se och via mobil skrapas lotten elektroniskt av 

Kunden.   

Lottens Vinstvärde framgår normalt direkt efter att Lottens spelfält har skrapats av Kunden. Närmare 

beskrivning av hur Vinstvärdet utläses på respektive Lott framgår av avsnitt 3 nedan samt beskrivs på 

Lotten.   

På vissa Lotter (Månadsklöver och TV-Triss) framgår Lottens Vinstvärde inte direkt efter att Kunden 

skrapat Lotten utan fastställs i en särskild dragning, kallad fördelningsdragning. Se mer om 

fördelningsdragningar i avsnitt 3.1.5 och 3.3.5 (gällande Trissammans) nedan.  

Vid köp av fysisk Lott sker vinstkontrollen genom att ett Ombud, vinstinlösande bank eller Svenska Spel 

(om Kunden har skickat Lotten till Svenska Spel för vinstkontroll) skrapar Lottens kontrollruta eller 

kontrollrutor i förekommande fall och avläser denna/dessa i ombudsterminalen som då ger uppgift om 

Lottens Vinstvärde. Kontrollrutorna får endast skrapas av Ombudet, banken eller Svenska Spel i 

samband med vinstkontroll. Om Kund lämnar en Lott för vinstinlösen på vilken kontrollrutan har skrapats 

eller skadats har Kunden inte rätt att erhålla eventuell vinst på Lotten. För vinst på Lott måste dessutom 

Lottens kontrollnummer överensstämma med Svenska Spels vinstdata.  

Vid köp av elektronisk Lott sker vinstkontrollen automatiskt så snart Kunden har skrapat Lotten och tryckt 

på ”Kontrollera Vinst”. Har elektronisk lott köpts men inte vinstkontrollerats av Kunden sker detta 

automatiskt nästkommande dygn.  

För varje Lottomgång fastställs en av Lotteriinspektionen godkänd Vinstplan som utvisar Lottomgångens 

samtliga vinster. Vinstplanen presenteras på baksidan av fysiska Lotter. Vinstplanen för elektroniska 

Lotter presenteras på www.svenskaspel.se.  Vinstplanerna är utformade så att det sammanlagda värdet 

av utbetalda vinster över tiden ska motsvara 49 % av den sammanlagda försäljningsintäkten för de sålda 

Lotterna.  

Från tid till annan beslutar Svenska Spel om olika former av tillfälliga kampanjer kring Lotterna. En 

kampanj kan medföra att andra vinstbelopp utbetalas och det sammanlagda värdet av utbetalda vinster i 

den enskilda Lottomgången kan, efter Svenska Spels beslut, komma att överstiga 49 % av intäkterna. De 

för respektive kampanj aktuella vinstbeloppen framgår av Vinstplanen på den aktuella Lotten.  

  

  

  

http://www.svenskaspel.se/
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2.4  Vinstutbetalning  

Bestämmelser om utbetalning av vinst på Lotter där vinsten utgör ett engångsbelopp framgår av de 

Allmänna Kundvillkoren, om inte annat anges särskilt under respektive Spelform i avsnitt 3 nedan.    

Bestämmelser om utbetalning av periodiserad vinst som fastställts i en fördelningsdragning framgår av 

avsnitt 3.1.5 och 3.3.5 (gällande Trissammans) nedan.  

För utbetalning av vinst gäller samma åldersgräns som vid köp av Lotter, dvs. 18 år.  

Efter inlöst högvinst på en (1) miljon kronor eller mer, kan Svenska Spel komma att ta kontakt med 

vinnande kund för vidare information gällande vinsten, ekonomisk rådgivning, spelansvar m.m. 

  

3 Specifika Spelregler per Spelform  

3.1  Spelregler Triss  

Utöver dessa specifika Spelregler gäller för Triss även de gemensamma Spelreglerna i avsnitt 2 samt de 

Allmänna Kundvillkoren.  

3.1.1  Beskrivning av Lotten  

På Triss ska Kunden skrapa fram tre stycken likadana belopp i spelfältet. Dessa belopp utgör Lottens 

Vinstvärde, med undantag för om beloppen omgärdas av tre stycken klöversymboler eller tre stycken 

TVsymboler i vilket fall Lottens Vinstvärde fastställs vid en fördelningsdragning, se punkt 3.1.5 nedan, 

eller om annat framgår efter att Kunden har skrapat skrapfältet med texten Extrachansen, se punkt 3.1.4.   

3.1.2  Spelvarianter och kombinationer  

Triss kan spelas som enkel Triss eller som DubbelTriss.  

Vid särskilda kampanjer kan även andra varianter av Triss förekomma. Villkoren för sådana 

kampanjlotter varierar från Lottomgång till Lottomgång och framgår av Lottens baksida eller, för 

elektroniska lotter, på www.svenskaspel.se.    

3.1.3  Pris  

Triss kostar 30 kr styck. DubbelTriss kostar 60 kr styck. Vid särskilda kampanjer kan andra priser 

förekomma.  

3.1.4  Fastställande av vinst  

Kund som på en och samma Lott har skrapat fram tre lika belopp har vunnit detta belopp (Vinstvärde).   

På DubbelTriss kan Kunden vinna i båda skrapfälten var för sig eller i båda skrapfälten tillsammans. Tre 

lika belopp i endera skrapfältet ger vinst. Totalt tre lika belopp i båda skrapfälten tillsammans ger också 

vinst. Det är möjligt att vinna på en, två eller tre kombinationer enligt ovan på samma DubbelTriss-lott.   

På Triss och DubbelTriss finns ett skrapfält med texten Extrachansen som är placerad under det 

ordinarie skrapfältet. Skrapfältet med texten Extrachansen medför en extra chans att vinna på Lotten 

eller att utöka sin vinst. Av skrapfältet med texten Extrachansen framgår om det i skrapfältet angivna 

Vinstvärdet utgår med just Vinstvärdet (x1) eller om Vinstvärdet fördubblas (x2), femdubblas (x5) eller 

tiodubblas (x10). I skrapfältet med texten Extrachansen kan också finnas ett belopp som tillsammans 

http://www.svenskaspel.se/
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med två lika belopp i det ordinarie skrapfältet (eller i de båda skrapfälten tillsammans på DubbelTriss) ger 

vinst på Lotten med detta belopp. På Lotter producerade innan 2017 kan Extrachansen innehålla en 

stjärna. En Lott med tre lika belopp i det ordinarie skrapfältet (eller i de båda skrapfälten tillsammans på 

DubbelTriss) och med en stjärna i skrapfältet med texten Extrachansen medför en vinst uppgående till 

summan av skrapfältets alla belopp.  

Kund som skrapat fram tre klöversymboler (”Månadsklöver”) eller tre TV-symboler (”TV-Triss”) har 

möjlighet att delta i en fördelningsdragning varigenom Lottens slutliga Vinstvärde fastställs.  

Fördelningsdragning genomförs enligt vad som sägs i avsnitt 3.1.5 nedan. Om Kund inte önskar delta i 

fördelningsdragning har Kunden rätt att istället erhålla ett engångsbelopp om 500.000 kr om Lotten 

innehåller en Månadsklövervinst. Om Lotten istället innehåller en TV-Trissvinst har Kunden rätt att istället 

för deltagande i en fördelningsdragning erhålla ett engångsbelopp motsvarande den lägsta vinsten för 

TV-Triss enligt den information som återfinnes i anslutning till den aktuella Lottens Vinstplan.   

Om Kunden begär utbetalning av ett engångsbelopp frånsäger sig Kundens därmed möjligheten att delta 

i fördelningsdragning och kan inte därefter göra gällande rätt till utbetalning av något belopp utöver det 

erhållna engångsbeloppet. Avstående från fördelningsdragning ska göras skriftligen.  

Vid tillfälliga kampanjer kan det för den enskilda Lottomgången finnas andra sätt att vinna än de ovan 

angivna. Sådana nya sätt att vinna framgår av Lottens fram- och baksida tillsammans samt, vad gäller 

elektroniska lotter, på www.svenskaspel.se.  

Vinst på Triss utgår med mellan 30 kr och 1.000.000 kr enligt den på Lotten angivna Vinstplanen. Vinst 

på DubbelTriss utgår med mellan 60 kr och 1.000.000 kr enligt den på Lotten angivna Vinstplanen. Vid 

Månadsklöver och TV-Triss utgår periodiserad vinst med de belopp som anges nedan. Periodiserad vinst 

utgår i förekommande fall i tillägg till den vinst som framgår direkt av den skrapade Lotten. I samband 

med kampanjer kan andra vinstbelopp utgå, vilket i förekommande fall framgår av Vinstplanen för den 

enskilda Lottomgången.  

3.1.5  Fördelningsdragning Månadsklöver och TV-Triss  

3.1.5.1 Allmänt  

Om Kund har skrapat fram tre klöversymboler (”Månadsklöver”) eller tre TV-symboler (”TV-Triss”) har 

Kunden möjlighet att delta i en fördelningsdragning. Fördelningsdragningen är som huvudregel TV-sänd 

men undantag kan förekomma. Kunden ska senast den på Lotten angivna sista dagen för vinstinlösen 

kontakta Svenska Spels Kundservice på det telefonnummer som anges på Lotten och anmäla sig till 

fördelningsdragningen.  

Kunden ska därefter enligt Svenska Spels instruktioner sända den vinnande Lotten till Svenska Spel.  

Insändandet sker helt på Kundens egen risk och Svenska Spel rekommenderar att postens ESS Brev 

Värde används för insändandet. Kunden ska skriva sitt namn på Lotten och rekommenderas att ta en 

kopia på Lotten innan den skickas in till Svenska Spel.  

Fördelningsdragningen äger rum på den plats och vid den tid som Svenska Spel och Kunden kommer 

överens om.    

Kund som inte själv önskar delta i fördelningsdragningen kan företrädas av ett ombud. Kunden ska till  

Svenska Spel anmäla eventuellt ombud och både Kund och ombud ska i god tid före 

fördelningsdragningen underteckna av Svenska Spel anvisad fullmakt. Ombud erhåller ingen rätt till den 

vinst som fastställs vid fördelningsdragningen.   

Kund och eventuellt ombud måste vara 18 år fyllda för att få delta i fördelningsdragning.   

http://www.svenskaspel.se/
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Vid fördelningsdragningen ska Kunden eller ett eventuellt ombud legitimera sig med hjälp av en av 

bankerna godkänd legitimationshandling.  

Kunden eller dennes ombud ska under och i samband med dragningen uppträda på ett sätt som inte 

medför hinder för Svenska Spel att genomföra dragningen. Dragningen kan exempelvis inte genomföras 

om Kunden/ombudet visar tecken på drog- eller alkoholpåverkan eller på annat sätt uppträder olämpligt. 

Svenska Spel förbehåller sig rätten att neka Kund/ombud att delta i fördelningsdragning om 

Kunden/ombudet enligt Svenska Spels bedömning uppträder på ett olämpligt sätt.  

3.1.5.2 Månadsklöver  

Kund som skrapat fram tre klöversymboler har chans att vinna ett månadsbelopp om 10.000, 15.000,  

30.000 eller 100.000 kr. Antalet år som vinstbeloppet månatligen kommer att utbetalas under är 10, 15, 

20 eller 25 år. Vid tillfälliga kampanjer kan Månadsklövervinsten uppgå till andra belopp eller antal år, 

vilket i sådant fall framgår av Lotten.  

Månadsklöverskrapet utförs med hjälp av två särskilda skraplotter kallade Årslotter och Beloppslotter. En 

Årslott har ett skrapfält med nio antalsvärden varav tre är sinsemellan lika. En Beloppslott har ett 

skrapfält med nio beloppsvärden varav tre är sinsemellan lika. Kunden får välja en Årslott och en 

Beloppslott och skrapa de valda lotterna. Kunden vinner det belopp per månad som förekommer tre 

gånger i skrapfältet på den valda Beloppslotten för det antal år som förekommer tre gånger i skrapfältet 

på den valda Årslotten.  

3.1.5.3 TV-Triss  

Kund som skrapar fram tre TV-symboler har chans att vinna ett engångsbelopp om minst den lägsta 

vinsten för TV-Triss enligt den information som återfinnes i anslutning till den aktuella Lottens Vinstplan 

och högst 5.000.000 kr.  

TV-Triss utförs med hjälp av särskilda skraplotter kallade TV-Trisslotter. En TV-Trisslott har ett skrapfält 

med nio beloppsvärden varav tre är sinsemellan lika. Kunden får välja en TV-Trisslott och skrapa den 

valda lotten. Kunden vinner det belopp som förekommer tre gånger i skrapfältet på den valda 

TVTrisslotten.  

3.1.5.4 Utbetalning av vinst Månadsklöver  

Efter genomförd fördelningsdragning regleras omedelbart den första vinstutbetalningen av Svenska Spel. 

Därefter sker månatligen, från och med månaden efter dragningen, den 15:e varje månad utbetalning, via 

den bank som Svenska Spel anlitar, till det konto i svensk bank som Kunden anvisar och på vilket 

Kunden står som kontohavare. Om överföring sker till annan bank än den bank som Svenska Spel anlitar 

kan någon dags fördröjning ske.  

Vinsten utbetalas varje månad under det antal år som förekommer tre gånger i skrapfältet på den valda 

Årslotten. Vinst utbetalas under hela perioden med det belopp som förekommer tre gånger i skrapfältet 

på den valda Beloppslotten.  

Engångsutbetalning av Månadsklövervinst sker endast om Kunden väljer att inte medverka i 

fördelningsdragningen och i samband med dödsfall enligt det följande (efterlevandeskydd). Om Kund 

avlider under tiden den periodiserade vinstutbetalningen pågår, utbetalas till Kundens dödsbo ett 

engångsbelopp motsvarande återstående utbetalningar diskonterade med räntan på betalningsdagen.  

Diskonteringen ska ske till högsta marknadsnoterade ränta på statsobligation.  

Rätt till utbetalning av vinst som utbetalas månatligen får inte överlåtas eller pantsättas av Kunden.  
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TV-Triss  

Vinst på TV-Triss utbetalas som ett engångsbelopp omedelbart efter genomförd fördelningsdragning. 

Utbetalning görs till det konto i svensk bank som Kunden anvisar och på vilket Kunden står som 

kontohavare.  

Rätt till utbetalning av vinst får inte överlåtas eller pantsättas av Kunden.  

3.1.5.5 Bolagsspel  

Om vinsten ska delas mellan flera Kunder vid så kallat ”bolagsspel” ska bolagsmännen anmäla detta till 

Svenska Spel samt utse en huvudman för spelbolaget som ska företräda Kunderna vid 

fördelningsdragningen. Anmälan ska göras skriftligen på av Svenska Spel anvisad blankett vilken ska 

vara Svenska Spel till handa i god tid innan fördelningsdragningen.   

Vid bolagsspel kan periodiserad vinst på Månadsklöver delas och utbetalas till respektive bolagsman. 

Om en bolagsman skulle avlida under vinstutbetalningstiden görs utbetalning av engångsbelopp till 

dennes dödsbo enligt reglerna för efterlevandeskydd avseende Månadsklöver (se ovan).   

Det faller helt på bolagsmännens ansvar att bevaka sin rätt till vinsten på det sätt som angetts i denna 

punkt. Om anmälan inte har ingetts till Svenska Spel kan bolagsman inte gentemot Svenska Spel 

påfordra någon rätt att utfå del av vinst på bolagsspel.  

3.1.5.6 Offentlighet och publicitet  

Kund som deltar i en TV-sänd fördelningsdragning blir, utöver själva TV-sändningen, fotograferad och 

eventuellt filmad av Svenska Spel. Svenska Spel kan komma att använda Kundens namn och bild för 

publicering i egna kanaler, d v s på Svenska Spels hemsida och i sociala medier, samt för 

vidareförmedling till tidningar och andra medier som önskar uppmärksamma vinsten som en nyhet.      

3.2  Spelregler Triss Adventskalender á 150 kronor  

Utöver dessa specifika Spelregler gäller för Triss Adventskalender även de gemensamma Spelreglerna i 

avsnitt 2 samt de Allmänna Kundvillkoren.  

3.2.1  Beskrivning av Lotten  

Triss Adventskalender á 150 kronor (”Lotten”) finns till försäljning i samband med jul. På Lotten finns 24 

stycken luckor. Kunden ska öppna var och en av de 24 luckorna och skrapa fram symboler. Under vissa 

luckor skrapas även belopp fram. Tre lika symboler sammantaget på hela Lotten ger vinst. Tre lika 

belopp under samma lucka ger vinst. Kunden kan vinna flera gånger på Lotten genom att få tre lika 

symboler på Lotten samt få tre lika belopp under samma lucka.   

3.2.2  Pris  

Lotten kostar 150 kr styck.  

3.2.3  Fastställande av vinst  

Kund som på Lotten har skrapat fram tre lika symboler har vunnit symbolens Vinstvärde enligt vad som 

beskrivs på Lottens baksida eller framsida. Olika symboler ger olika stor vinst. Vinstvärdet för tre lika 

symboler varierar mellan 50 kr och 1.000.000 kr.  

Kund som under en och samma lucka har skrapat fram tre lika belopp har vunnit detta belopp.  

Vinstvärdet för tre lika belopp varierar mellan 150 kr och 10.000 kr.  
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Lottens lägsta vinst är 150 kronor.  

3.3  Spelregler Triss Adventskalender á 75 kronor  

Utöver dessa specifika Spelregler gäller för Triss Adventskalender även de gemensamma Spelreglerna i 

avsnitt 2 samt de Allmänna Kundvillkoren.  

3.3.1  Beskrivning av Lotten  

Triss Adventskalender á 75 kronor (”Lotten”) finns till försäljning i samband med jul. På Lotten finns 24 

stycken skrapfält. Kunden ska skrapa var och en av de 24 skrapfälten och skrapa fram belopp. Tre lika 

belopp i samma skrapfält ger vinst. Kunden kan vinna flera gånger på Lotten genom att få tre lika belopp 

i fler än ett skrapfält.   

3.3.2  Pris  

Lotten kostar 75 kr styck.  

3.3.3  Fastställande av vinst  

Kund som i ett och samma skrapfält har skrapat fram tre lika belopp har vunnit detta belopp. Vinstvärdet 

för tre lika belopp varierar mellan 25 kr och 500.000 kr.  

Lottens lägsta vinst är 75 kronor.  

3.4  Spelregler Trissammans  

Utöver dessa specifika Spelregler gäller för Trissammans även de gemensamma Spelreglerna i avsnitt 2 

samt de Allmänna Kundvillkoren. Om de Allmänna Kundvillkoren i något avseende skiljer sig från dessa 

specifika Spelregler för Trissammans, äger Spelreglerna företräde.  

3.4.1  Beskrivning av Lotten  

Trissammans är en lott bestående av två halvor (”Lotthalva/Lotthalvor”). Avsikten med Trissammans är 

att den ska delas mellan två Kunder, så att respektive Kund får varsin Lotthalva. Spelfältet är delat 

mellan de två Lotthalvorna och Kunderna får lägga ihop belopp från båda Lotthalvorna i ett försök att få 

tre likadana belopp i spelfältet. Eventuell vinst består alltid av ett belopp från en av Lotthalvorna och två 

från den andra Lotthalvan. Dessa belopp utgör Lottens totala Vinstvärde. Lottens totala eventuella 

vinstbelopp delas lika mellan de två Lotthalvorna. Varje Lotthalva innehåller även ytterligare ett skrapfält 

kallat Snabbkoll. I detta skrapfält anges det eventuella vinstbeloppet för respektive Lotthalva. Lottens 

spelfält kan även innehålla belopp som omgärdas av tre stycken klöversymboler eller tre stycken 

TVsymboler i vilket fall Lottens totala Vinstvärde fastställs vid en fördelningsdragning, se punkt 3.3.5 

nedan.   

3.4.2  Pris  

Trissammans kostar 50 kr styck. Vid särskilda kampanjer kan andra priser förekomma.  

3.4.3  Fastställande av vinst  

Kunder som på en och samma Lott har skrapat fram tre likadana belopp har vunnit detta belopp 

(Vinstvärde) tillsammans. Vinstvärdet delas lika mellan de två Lotthalvorna.  



    

  

  

Senast ändrade: 2017-09-07  

  

  

Kunder som skrapat fram tre klöversymboler (”Månadsklöver”) eller tre TV-symboler (”TV-Triss”) har 

möjlighet att delta i en fördelningsdragning varigenom Lottens slutliga Vinstvärde fastställs.  

Fördelningsdragning genomförs enligt vad som sägs i avsnitt 3.3.5 nedan. Om Kund inte önskar delta i 

fördelningsdragning har Kunden rätt att istället erhålla ett engångsbelopp om 250.000 kr per Lotthalva 

om Lotten innehåller en Månadsklövervinst eller hälften av den lägsta vinsten för TV-Triss enligt den 

information som återfinnes i anslutning till den aktuella Lottens Vinstplan per Lotthalva om Lotten 

innehåller en TV-Trissvinst. Om Kunden begär utbetalning av ett engångsbelopp frånsäger sig Kunden 

därmed möjligheten att delta i fördelningsdragning och kan inte därefter göra gällande rätt till utbetalning 

av något belopp utöver det erhållna engångsbeloppet. Avstående från fördelningsdragning ska göras 

skriftligen. Kunder som gemensamt skrapat fram Månadsklöver eller TV-Triss har möjlighet att göra olika  

val för sin respektive Lotthalva, d v s Kund till den ena Lotthalvan har rätt att välja att erhålla ett 
engångsbelopp enligt ovan och Kund till den andra Lotthalvan har rätt att välja att delta i en 
fördelningsdragning enligt ovan.   

Vid tillfälliga kampanjer kan det för den enskilda Lottomgången finnas andra sätt att vinna än de ovan 

angivna. Sådana nya sätt att vinna framgår av Lottens fram- och baksida tillsammans samt, vad gäller 

elektroniska lotter, på www.svenskaspel.se.  

Vinst på Trissammans utgår med mellan 50 kr och 1.000.000 kr enligt den på Lotten angivna  

Vinstplanen. Vid Månadsklöver och TV-Triss utgår periodiserad vinst med de belopp som anges nedan.  

Periodiserad vinst utgår i förekommande fall i tillägg till den vinst som framgår direkt av den skrapade  

Lotten. I samband med kampanjer kan andra vinstbelopp utgå, vilket i förekommande fall framgår av 

Vinstplanen för den enskilda Lottomgången. Vinstplanen för Trissammans visar alltid den totala Lottens 

vinst, d v s de sammanlagda vinsterna för båda Lotthalvorna. Vinst per Lotthalva är alltid hälften av 

Lottens totala vinst.  

3.4.4  Utbetalning av vinst  

3.4.4.1  Vinstutbetalning endast på begäran  

Lottvinst utbetalas endast på begäran och mot återlämnande av den vinnande Lotthalvan. Vinst per 

Lotthalva utbetalas med för Svenska Spel befriande verkan till den person som uppvisar och återlämnar 

den vinnande Lotthalvan. Vardera Lotthalva kan lösas in var för sig.   

Särskilda bestämmelser gäller för vinstutbetalning av periodiserade vinster, t.ex. Trissammans 

månadsklöver, vilket beskrivs i punkt 3.3.5. nedan.  

3.4.4.2  Kontrollruta  

Vinst utbetalas endast på Lotthalva vars kontrollruta är oskrapad och oskadad då Lotthalvan presenteras 

för vinstinlösen.   

3.4.5  Fördelningsdragning Månadsklöver och TV-Triss  

3.4.5.1 Allmänt  

Om Kunder har skrapat fram tre klöversymboler (”Månadsklöver”) eller tre TV-symboler (”TV-Triss”) 

tillsammans har Kunderna möjlighet att delta i en fördelningsdragning. Fördelningsdragningen är som 

huvudregel TV-sänd men undantag kan förekomma. Kunderna ska senast den på Lotten angivna sista 

dagen för vinstinlösen kontakta Svenska Spels Kundservice på det telefonnummer som anges på Lotten 

och anmäla sig till fördelningsdragningen.  

Kunderna ska därefter enligt Svenska Spels instruktioner sända de vinnande Lotthalvorna till Svenska  

http://www.svenskaspel.se/
http://www.svenskaspel.se/
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Spel. Insändandet sker helt på Kundens egen risk och Svenska Spel rekommenderar att postens ESS 

Brev Värde används för insändandet. Kunden ska skriva sitt namn på Lotthalvan och rekommenderas att 

ta en kopia på Lotthalvan innan den skickas in till Svenska Spel.  

Fördelningsdragningen äger rum på den plats och vid den tid som Svenska Spel och Kunderna kommer 

överens om. Svenska Spel kan endast genomföra en fördelningsdragning per Lott. Detta innebär att om 

Kund till den ena Lotthalvan redan har genomfört en fördelningsdragning vid det tillfälle som Kund till den 

andra Lotthalvan kontaktar Svenska Spel enligt ovan, har denne Kund endast möjlighet att antingen välja 

att utfå det engångsbelopp som framgår av punkt 3.3.3 ovan eller att utfå hälften av det vinstbelopp som 

den första Kunden skrapat fram i den genomförda fördelningsdragningen.     

Kund som inte själv önskar delta i fördelningsdragningen kan företrädas av ett ombud. Kund som är 

innehavare av den andra Lotthalvan kan vara ombud för Kund som inte själv önskar delta. Kunden ska till 

Svenska Spel anmäla eventuellt ombud och både Kund och ombud ska i god tid före 

fördelningsdragningen underteckna av Svenska Spel anvisad fullmakt. Ombud erhåller ingen rätt till den 

vinst som fastställs vid fördelningsdragningen.   

Kund och eventuellt ombud måste vara 18 år fyllda för att få delta i fördelningsdragning.   

Vid fördelningsdragningen ska Kunden eller ett eventuellt ombud legitimera sig med hjälp av en av 

bankerna godkänd legitimationshandling.  

Kunden eller dennes ombud ska under och i samband med dragningen uppträda på ett sätt som inte 

medför hinder för Svenska Spel att genomföra dragningen. Dragningen kan exempelvis inte genomföras 

om Kunden/ombudet visar tecken på drog- eller alkoholpåverkan eller på annat sätt uppträder olämpligt. 

Svenska Spel förbehåller sig rätten att neka Kund/ombud att delta i fördelningsdragning om 

Kunden/ombudet enligt Svenska Spels bedömning uppträder på ett olämpligt sätt.  

3.4.5.2 Månadsklöver  

Kunder som tillsammans skrapat fram tre klöversymboler på Lotten har chans att tillsammans vinna ett 

månadsbelopp om 10.000, 15.000, 30.000 eller 100.000 kr. Månadsbeloppet delas lika mellan de två 

Kunder som är innehavare till varsin Lotthalva av Lotten, förutsatt att båda Kunder valt att delta i 

fördelningsdragningen. Antalet år som vinstbeloppet månatligen kommer att utbetalas under är 10, 15, 20 

eller 25 år. Vid tillfälliga kampanjer kan Månadsklövervinsten uppgå till andra belopp eller antal år, vilket i 

sådant fall framgår av Lotten.  

3.4.5.3 TV-Triss  

Kunder som tillsammans skrapat fram tre TV-symboler på Lotten har chans att tillsammans vinna ett 

engångsbelopp om minst den lägsta vinsten för TV-Triss enligt den information som återfinnes i 

anslutning till den aktuella Lottens Vinstplan och högst 5.000.000 kr. Vinstbeloppet delas lika mellan de 

två Kunder som är innehavare till varsin Lotthalva av Lotten, förutsatt att båda Kunder valt att delta i 

fördelningsdragningen. 3.4.5.4 Utbetalning av vinst  

Månadsklöver  

Efter genomförd fördelningsdragning regleras omedelbart den första vinstutbetalningen till respektive 

Kund av Svenska Spel. Därefter sker månatligen, från och med månaden efter dragningen, den 15:e 

varje månad utbetalning, via den bank som Svenska Spel anlitar, till det respektive konto i svensk bank 

som respektive Kund anvisar och på vilket respektive Kund står som kontohavare. Om överföring sker till 

annan bank än den bank som Svenska Spel anlitar kan någon dags fördröjning ske.  

Hälften av det totala vinstbeloppet utbetalas varje månad under det antal år som framkommit vid 

månadsklöverskrapet till respektive Kund, förutsatt att båda Kunder deltagit i fördelningsdragningen..  
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Engångsutbetalning av Månadsklövervinst sker endast om Kunden väljer att inte medverka i 

fördelningsdragningen och i samband med dödsfall enligt det följande (efterlevandeskydd). Om Kund 

avlider under tiden den periodiserade vinstutbetalningen pågår, utbetalas till Kundens dödsbo ett 

engångsbelopp motsvarande återstående utbetalningar diskonterade med räntan på betalningsdagen. 

Diskonteringen ska ske till högsta marknadsnoterade ränta på statsobligation.  

Rätt till utbetalning av vinst som utbetalas månatligen får inte överlåtas eller pantsättas av Kund.  

TV-Triss  

Vinst på TV-Triss utbetalas som ett engångsbelopp omedelbart efter genomförd fördelningsdragning. 

Utbetalning görs till respektive konto i svensk bank som respektive Kund anvisar och på vilket respektive 

Kund står som kontohavare.  

Hälften av det totala vinstbeloppet som framkommit vid TV-Trisskrapet utbetalas till respektive Kund, 

förutsatt att båda Kunder deltagit i fördelningsdragningen.  

Rätt till utbetalning av vinst får inte överlåtas eller pantsättas av Kund.  

3.4.5.5 Offentlighet och publicitet  

Kund som deltar i en TV-sänd fördelningsdragning blir, utöver själva TV-sändningen, fotograferad och 

eventuellt filmad av Svenska Spel. Svenska Spel kan komma att använda Kundens namn och bild för 

publicering i egna kanaler, d v s på Svenska Spels hemsida och i sociala medier, samt för 

vidareförmedling till tidningar och andra medier som önskar uppmärksamma vinsten som en nyhet.      

3.5  Spelregler MiniTriss  

Utöver dessa specifika Spelregler gäller för MiniTriss även de gemensamma Spelreglerna i avsnitt 2 

samt de Allmänna Kundvillkoren.  

3.5.1  Beskrivning av Lotten  

På MiniTriss finns sex belopp i spelfältet. Om Kunden efter att ha skrapat de sex beloppen i spelfältet 

erhåller tre lika belopp har Kunden vunnit detta belopp.   

3.5.2  Pris  

MiniTriss kostar 10 kr styck. Vid särskilda kampanjer kan andra priser förekomma.  

3.5.3  Fastställande av vinst  

Kund som på en och samma Lott har skrapat fram tre lika belopp har vunnit detta belopp (Vinstvärde).   

Vinst på MiniTriss utgår med mellan 10 kr och 100.000 kr enligt den på Lotten angivna Vinstplanen. I 

samband med kampanjer kan andra vinstbelopp utgå, vilket i förekommande fall framgår av Vinstplanen 

för den enskilda Lottomgången.  

Vid särskilda kampanjer kan även andra varianter av MiniTriss förekomma. Villkoren för sådana 

kampanjlotter varierar från Lottomgång till Lottomgång och framgår av Lottens baksida eller, för 

elektroniska lotter, på www.svenskaspel.se.    

http://www.svenskaspel.se/
http://www.svenskaspel.se/
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3.6  Spelregler SkrapBingo  

Utöver dessa specifika Spelregler gäller för SkrapBingo även de gemensamma Spelreglerna i avsnitt 2 

samt de Allmänna Kundvillkoren.  

3.6.1  Beskrivning av Lotten  

SkrapBingo-lotten består av fyra stycken BINGO-skrapfält ("spelbrickor") med 24 nummer och en friruta 

på varje spelbricka. Kund som efter att ha skrapat Lotten på det sätt som beskrivs nedan har erhållit 

antingen "5 i rad", "4 hörn", "Kryss (X)" eller "Inre fyrkant", vars innebörd beskrivs nedan, har vunnit på 

Lotten.  

3.6.2  Pris  

SkrapBingo kostar 30 kr styck.  

3.6.3  Fastställande av vinst  

Kund ska inledningsvis skrapa fältet "UTROPSNUMMER". De nummer som då kommer fram ska Kunden 

därefter markera på spelbrickorna, vilket görs genom att Kunden skrapar bort skrapskiktet över dessa 

nummer på alla ställen på spelbrickorna där dessa nummer förekommer. Samma nummer kan återfinnas 

på flera spelbrickor. Skrapar Kunden fram t ex numret 42 i "UTROPSNUMMER" ska samtliga nummer 42 

skrapas på spelbrickorna. Numren består alltid av två siffror, t.ex. 06, och 42.   

Endast de nummer som framkommit vid skrap av fältet "UTROPSNUMMER" ska skrapas på 

spelbrickorna. Vid tillfälliga kampanjer kan dock Lotten innehålla extra nummer på det sätt som närmare 

beskrivs på den aktuella Lotten.   

Kund kan vinna på SkrapBingo på något av följande fyra sätt:   

1. Om Kunden på en och samma spelbricka har skrapat fram fem nummer i rad (lodrät, 

vågrät, eller diagonalt) varav frirutan kan tillgodoräknas som ett nummer ("5 i rad").   

2. Om Kunden på en och samma spelbricka har skrapat fram ett nummer i vart och ett av de 

fyra hörnen på spelbrickan ("4 hörn").   

3. Om Kunden på en och samma spelbricka har skrapat fram åtta nummer i två diagonala 

rader som tillsammans med frirutan bildar ett kryss på spelbrickan ("Kryss (X)").   

4. Om Kunden på en och samma spelbricka har skrapat fram åtta nummer i mitten av 

spelbrickan så att dessa nummer tillsammans med frirutan bildar en inre fyrkant bestående av 

sammanlagt nio rutor i tre parallella rader med frirutan som mittersta ruta i den mellersta raden ("Inre 

fyrkant").   

De olika vinstchanserna kan åskådliggöras av följande bilder:  
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Kund kan på samma Lott vinna på mer än en spelbricka.   

Vinst på SkrapBingo utgår med mellan 30 kr och 1.000.000 kr per spelbricka enligt vad som framgår av 

Lotten. I samband med kampanjer kan andra vinstbelopp utgå, vilket i förekommande fall framgår av 

Vinstplanen för den enskilda Lottomgången.  

3.7  Spelregler SkrapKryss  

Utöver dessa specifika Spelregler gäller för SkrapKryss även de gemensamma Spelreglerna i avsnitt 2 

samt de Allmänna Kundvillkoren.  

3.7.1  Beskrivning av Lotten  

SkrapKryss-lotten består av ett korsord som innehåller ord och namn. Dessa benämns nedan enbart som 
ord. Kunden har vunnit på Lotten om denne kan skrapa fram minst tre hela ord på det sätt som beskrivs 
nedan.  

3.7.2  Pris  

SkrapKryss kostar 30 kr styck.  

3.7.3  Fastställande av vinst  

Kund ska inledningsvis skrapa fältet "DINA BOKSTÄVER". De bokstäver som då kommer fram ska 

Kunden därefter markera i korsordet, vilket görs genom att Kunden skrapar bort skrapskiktet över dessa 

bokstäver på alla ställen i korsordet där dessa bokstäver förekommer. Samma bokstav kan återfinnas på 

flera ställen i korsordet. Skrapar du fram t ex bokstaven A i "DINA BOKSTÄVER" ska samtliga A skrapas 

i korsordet.   

Endast de bokstäver som framkommit vid skrap av fältet "DINA BOKSTÄVER" ska skrapas i korsordet. 

Vid tillfälliga kampanjer kan dock Lotten innehålla extra bokstäver på det sätt som närmare beskrivs på 

den aktuella Lotten.   

Orden i korsordet är placerade både horisontellt och vertikalt. Samtliga enskilda bokstäver i ett ord måste 

vara skrapade i en obruten horisontell eller vertikal linje för att ordet ska ge vinst. Med ord menas endast 

de hela ord som har angetts på Lotten och inte några variationer, böjningar, andra tempus eller liknande 

av ordet. Varje ord börjar och/eller avslutas alltid med en tom ruta eller med korsordets kant. Ord i ordet 

ger inte vinst. Exempelvis skulle det på Lotten angivna ordet "Radiobil" endast ge vinst om hela ordet 

"Radiobil" har skrapats, och de i ordet ingående orden "Radio" respektive "Bil" ger inte någon vinst.  

   

Kund som på en och samma Lott har skrapat fram tre eller flera hela ord i korsordet har vunnit på Lotten. 

Vinst på SkrapKryss utgår med mellan 30 kr och 1.000.000 kr enligt den på Lotten angivna Vinstplanen. I 

samband med kampanjer kan andra vinstbelopp utgå, vilket i förekommande fall framgår av Vinstplanen 

för den enskilda Lottomgången.   
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3.8  Spelregler SkrapMatcha  

Utöver dessa specifika Spelregler gäller för SkrapMatcha även de gemensamma Spelreglerna i avsnitt 2 

samt de Allmänna Kundvillkoren.  

3.8.1  Beskrivning av Lotten  

SkrapMatcha-lotten består av två skrapfält - ett övre skrapfält som innehåller fem (5) täckta rutor med 

nummer mellan 01-50 ett nedre skrapfält som innehåller tjugo (20) täckta rutor med nummer mellan 01-

50 samt ett belopp under varje nummer. Kunden ska skrapa Lotten på det sätt som framgår nedan, 

varefter det framgår om Lotten har utfallit med vinst, och i så fall med vilket belopp. Upp till fem (5) vinster 

kan förekomma på en och samma Lott.  

3.8.2         Pris  

SkrapMatcha kostar 30 kr styck.  

3.8.3  Fastställande av vinst  

Kunden ska först skrapa de fem (5) rutorna i det övre skrapfältet "TURNUMMER". Rutorna visar nummer 

mellan 01-50. Därefter ska Kunden skrapa de tjugo (20) rutorna i det nedre skrapfältet, "DINA  

NUMMER", som också innehåller nummer mellan 01-50. Om ett av numren under "DINA NUMMER" i det 

nedre skrapfältet matchar något av numren under "TURNUMMER" i det övre skrapfältet är det en 

vinstlott. Upp till fem (5) stycken matchningar/vinster kan förekomma per Lott. Kunden vinner den totala 

summan av det eller de belopp (vinstvärde) som står under det eller de matchande numren i det nedre 

skrapfältet "DINA NUMMER", d v s om Kunden skrapar fram fler än ett (1) matchande nummer, ska 

vinstbeloppen för de matchande numren summeras till ett totalt vinstbelopp.  

Total vinst på SkrapMatcha utgår med mellan 30 kr och 1.000.000 kr per Lott. I samband med kampanjer 

kan andra vinstbelopp utgå, vilket i förekommande fall framgår av Vinstplanen för den enskilda 

Lottomgången. 

3.9  Spelregler SkrapKeno 

Utöver dessa specifika Spelregler gäller för SkrapKeno även de gemensamma Spelreglerna i avsnitt 2 

samt de Allmänna Kundvillkoren. 

3.9.1 Beskrivning av Lotten 

SkrapKeno-lotten består av 11 stycken kenorader som innehåller 1 till 11 nummer. Kund som, efter att ha 

skrapat Lotten på det sätt som beskrivs nedan, har erhållit antingen hel och/eller del av kenorad har 

vunnit på Lotten enligt vinstplan för respektive kenorad.   

3.9.2 Pris 

SkrapKeno kostar 30 kr styck. 

3.9.3 Fastställande av vinst 

Kund ska inledningsvis skrapa fältet ”DINA KENONUMMER”. De nummer som då kommer fram ska 

Kunden därefter markera i kenoraderna 1-11, vilket görs genom att Kunden skrapar bort skrapskiktet 

över dessa nummer på alla ställen i kenoraderna 1-11 där dessa nummer förekommer. Samma nummer 
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kan återfinnas i flera kenorader. Skrapar Kunden fram t.ex. numret 34 i ”DINA KENONUMMER” ska 

samtliga 34 skrapas i kenoraderna. Numren består alltid av två siffror, t.ex. 07 och 34. 

Endast de nummer som framkommit vid skrap av fältet ”DINA KENONUMMER” ska skrapas i 

kenoraderna. Vid tillfälliga kampanjer kan dock Lotten innehålla nummer på det sätt som närmare 

beskrivs på den aktuella Lotten. 

Kund kan vinna på SkrapKeno genom att hel och/eller del av kenorad markerats. Vinstbeloppen är olika 

för de olika kenoraderna 1-11. Antalet vinstmarkeringar skiljer sig också åt för de olika kenoraderna 1-11. 

 ANTAL RÄTT 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Keno11       30 90 500 3 000 50 000 1 000 000 

Keno 10 30      60 90 300 1 000 25 000 250 000  

Keno 9      100 150 250 6 000 50 000   

Keno 8     30 60 100 1 000 25 000    

Keno 7     90 250 500 12 000     

Keno 6    30 60 100 3 000      

Keno 5    60 100 1 000       

Keno 4   30 60 300        

Keno 3   30 150         

Keno 2   90          

Keno 1  30           

 

Kund skrapar Kung Keno. Om Kung Keno-numret finns med i den vinnande kenoraden dubbleras 

vinsten. Alla vinster kan inte dubbleras med Kung Keno. 

Kund kan på samma Lott vinna på mer än en kenorad. 

Vinst på SkrapKeno utgår med mellan 30 kr och 1.000.000 kr enligt den på Lotten angivna Vinstplanen. I 

samband med kampanjer kan andra vinstbelopp utgå, vilket i förekommande fall framgår av Vinstplanen 

för den enskilda Lottomgången. 

  

3.10  Spelregler Penning  

Utöver dessa specifika Spelregler gäller för Penning även de gemensamma Spelreglerna i avsnitt 2 samt 

de Allmänna Kundvillkoren.  

3.10.1  Beskrivning av Lotten  

På Penninglotten finns fem stycken skrapfält märkta ”VINSTCHANS”. Under dessa skrapfält finns fem 

stycken nummer. På Lotten finns vidare en nummerlista. Av nummerlistan framgår vilka nummer som 

utgår med vinst och med vilket belopp. Kunden ska skrapa skrapfälten för att därefter kontrollera i 

nummerlistan huruvida Lotten har utfallit med vinst i enlighet med vad som framgår nedan.   
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3.10.2  Pris  

Penning kostar 50 kr styck.  

3.10.3  Fastställande av vinst  

På Penning ska Kunden skrapa fram de nummer som finns i de fem skrapfälten, märkta med  

”VINSTCHANS”. Om ett eller flera av dessa nummer återfinns i nummerlistan som anges på Lotten har 

Kund vunnit det eller de belopp som anges på Lotten. Kund kan vinna på hela nummer eller på numrets 

slutsiffror. På en och samma Lott kan flera vinster utgå. Samma nummer kan inte tillgodoräknas för flera 

vinster på en och samma Lott.  

Vinst på Penning utgår med mellan 50 och 3.000.000 kr enligt den på Lotten angivna Vinstplanen. I 

samband med kampanjer kan andra vinstbelopp utgå, vilket i förekommande fall framgår av Vinstplanen 

för den enskilda Lottomgången.  


