
Spørgsmål & svar

Hvordan spiller jeg?
Du spiller på en spillemaskine, hvor du skal ende 
med tre ens symboler for at få en gevinst. Så snart 
du har scannet en gyldig bon, kan du spille. 
Du får med det samme at vide (instant win), 
om du har vundet en dagspræmie, og alle gyldige 
boner udløser en Guldmønt, der fungerer som et lod 
i månedskonkurrencen. Du kan spille én gang hver 
dag, og jo flere gange du spiller, jo større er chancen 
for at vinde månedens gavekort.

Hvad kan jeg vinde?
Der udloddes i alt 700 dagspræmier, og vinderne 
trækkes vilkårligt blandt alle, der scanner en gyldig 
bon på den enkelte dag. Dagspræmierne er franske 
hotdogs, croissanter, valgfri drikke (kaffe, kakao, 
te, slush ice eller shake) og halvliters sodavand. 
Derudover udlodder vi hver dag to biografgavekort 
inkl. to menuer med popcorn og sodavand. 
Du får med det samme at vide, om du har vundet. 
Præmierne har en samlet værdi på 27.500 kr.

Derudover trækker vi en månedsvinder i hhv. februar, 
marts og april 2019. Præmien er hver måned et 
gavekort på 2.500 kr. til sendentanke.dk, 
og månedsvinderen trækkes vilkårligt blandt alle 
boner, der er scannet, og får direkte besked pr. mail.

Hvor mange boner kan jeg deltage med?
Du kan scanne én bon pr. dag. Bonen behøver ikke 
være fra samme dag, men skal være fra perioden 
14. februar - 30. april 2019. Hver bon kan kun 
scannes én gang.

Kan jeg scanne alle boner?
Nej, der kan være boner, som ikke kan scannes. 
For at du kan scanne din bon, kræver det, at bonen 
har dit kortnummer skrevet i dette format: XXX XXXX 
XXXX 1234. Hvis bonen fx er for gammel, er i dårlig 
printkvalitet eller ikke har det korrekte kortnummer, 
kan den ikke scannes. I de tilfælde hvor bonen ikke 
kan scannes, vil det ikke give dig ret til at spille.

Er det ligegyldigt, hvilken butik jeg handler i?
Ja, så længe de tager imod LO Plus Guldkort 
(Mastercard), og du betaler med det, kan du 
scanne din bon.

Du kan dog ikke scanne boner fra webshops eller fra 
butikker uden for Danmark eller boner, hvor der er 
brugt andre betalingskort.

Koster det penge?
Når du har købt noget med dit LO Plus Guldkort og har 
en valid bon, er det er helt og aldeles gratis for dig at 
deltage. Husk også, at du ikke betaler gebyr, når du 
bruger dit LO Plus Guldkort i Danmark.

Koster det noget i rente at bruge 
LO Plus Guldkort?
Betaler du din fulde skyldige saldo hver måned, 
betaler du ikke renter. Vælger du derimod, at dele 
din betaling op, vil der blive pålagt renter for den 
rentebærende skyldige saldo.

Hvor lang tid kører ‘Er der bingo på din bon’?
Kampagnen er aktiv fra den 14. februar frem til 
og med den 30. april 2019.

Kan alle mobiltelefoner bruges?
Du skal have en smartphone med et fungerende 
kamera for at kunne scanne din bon og deltage.

Har du andre spørgsmål?
Kontakt os på 33 42 37 10 alle hverdage fra kl. 9 - 16.

Du finder konkurrencevilkårene for deltagelse på 
loplus-guldkort.dk/bingo

Priseksempel:
Samlet kreditbeløb på 10.000 kr. med fast 
debitorrente på 18,39 %. Kreditten afdrages ikke 
og har ingen fast løbetid, idet den er gældende 
indtil videre. Hvis 12 mdr. løbetid, 100 % udnyttelse 
i løbetiden, så udgør de samlede omkostninger 
(renter) 1.598 kr., ÅOP udgør 17,11% og det samlede 
tilbagebetalte beløb udgør 11.598 kr. Der tages 
i beregningen ikke højde for, at der hver måned 
skal indbetales et mindste beløb. I beregningen 
er kreditten rentefri i 22 dage. Der er 14 dages 
fortrydelsesret på kreditaftalen.


