Køb

Børns Vilkår’s julekalender
GEVINSTER - ÅBEN DE 24 LÅGER - FIND 5 ENS LOGOER OG VIND
Fiat 500 Lounge 1.2 69 hk

Værdi kr.

139.990,-

(1 stk.)

Rejsegavekort Atlantis

Værdi kr.

25.000,-

(1 stk.)

(Et unikt design ikon, her i en udgave med masser udstyr og charmerende detaljer.)

25.000,- kr.

25.000,- kr.

25.000,- kr.

25.000,- kr.

25.000,- kr.

10.000,- kr.

10.000,- kr.

10.000,- kr.

10.000,- kr.

10.000,- kr.

5.000,- kr.

5.000,- kr.

5.000,- kr.

5.000,- kr.

5.000,- kr.

Dynaudio music 3

Dynaudio music 3

Dynaudio music 3

Dynaudio music 3

Dynaudio music 3

Dynaudio music 1

Dynaudio music 1

Dynaudio music 1

Dynaudio music 1

Dynaudio music 1

®

®

®

®

®

Rejsegavekort Atlantis

Værdi kr.

10.000,-

(1 stk.)

Samsung S10e Mobiltelefon

Værdi kr.

5.999,-

(2 stk.)

Rejsegavekort Atlantis

Værdi kr.

5.000,-

(5 stk.)

Højttaler Dynaudio Music 3

Værdi kr.

3,699,-

(1 stk.)

Højttaler Dynaudio Music 1

Værdi kr.

2.699,-

(1 stk.)

4 fribilletter (sæt) til Lalandia

Værdi kr.

1.080,-

(24 sæt)

4 fribilletter (sæt) til BonBon-Land

Værdi kr.

1.036,-

(20 sæt)

1.000,-

(10 sæt)

Ecooking skønhedsplejesæt

Værdi kr.

Gavekort til Bilka

Værdi kr.

200,- (300 stk.)

Classic sæsonvask hos Circle K

Værdi kr.

129,95 (100 stk.)

DELTAG I EKSTRACHANCEN:
Gå ind på:
https://bornsvilkar.dk/lotteri inden den 31. december 2019
og indtast kontrolnummeret fra julekalenderen. Så deltager
du i konkurrencen om et gavekort fra Hotel Vejlefjord på
5.000 kr.
Vinderen udtrækkes af en notar og offentliggøres
den 2. februar 2020 på www.børnsvilkår.dk/lotteri
Vinderen får direkte besked.
(Du skal være over 18 år for at deltage i lodtrækningen).
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(Årstidsbestemt vask med forstærket forvask, hjulvask med fælgerens, undervognsvask, børstevask, tørring og voks.)

Er der ikke 5 ens logoer under de 24 låger, er der desværre ingen gevinst på julekalenderen, men du har stadig chancen for at vinde i Ekstrachancen.

Overskuddet går ubeskåret til Børns Vilkår - herunder
BørneTelefonen. Du støtter desuden den skoleklasse/
forening, der sælger denne julekalender med midler til
hytteture, udflugter, stævner m.m.

HAR DU VUNDET ?
Gevinsterne udleveres i februar 2020 ved indsendelse af hele
julekalenderen til:

Julekalenderen er trykt i 225.000 eksemplarer og er godkendt
af Spillemyndigheden den 25. juni 2019 og sælges i perioden
1. oktober 2019 - 31. december 2019.

Støtforeningen.dk
Hunnerupvej 3, Vorgod - Barde, 6920 Videbæk
Vi anbefaler, at du tager et foto eller en kopi af kalenderen
indtil præmien er modtaget.

Rejsegavekort til en værdi af 5.000, 10.000 og 25.000 kr.

Gevinster kan ikke veksles til kontanter. Vinderkalendere
skal indsendes senest den 28. februar 2020. Ikke indløste
gevinster tilfalder Børns Vilkår.
Vinders navn:
Adresse:

Tak for din støtte til BørneTelefonen og Børns Vilkår.

®
A

WLTP med standardudstyr.
Forbrug v. bl. kørsel 16,4 km/l.
CO2-emission 141 g/km.
Årlig ejerafgift 1.080 kr.
Bilen er vist med ekstraudstyr
som kan ændre forbrug,
emission, pris og ejerafgift.

SAMMEN STOPPER VI SVIGT

Post nr./ by:

Arrangør: Børns Vilkår.

Telefonnummer:
LEV.:

Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor og
fremlægges på Børns Vilkårs kontor i perioden 1. juni 30. juni 2020.

Julekalenderen er ugyldig, hvis den er ulæselig, ødelagt, forandret eller søgt forandret, fejltrykt eller har andre mangler. Ugyldige julekalendere berettiger ikke til gevinst. Som spiller
kan du højest få tilkendt en erstatning svarende til julekalenderens købspris. Ved fejltryk eller andet er arrangørens ansvar begrænset til arrangørens salgspris for det pågældende spil.

Martin Nebelong er freelance illustrator og har tegnet årets julekalender i Virtual Reality. Martin har de
sidste to år positioneret sig som en af pionererne inden for netop det område, og rejser rundt i verden og
fortæller om virtual reality som et kreativt værktøj. Martins arbejde kan ses på
www.artstation.com/martinity

50 kr. pr. kalender

VIND

Fiat 500 Lounge 1.2 69 hk
værdi kr. 139.990,Rejsegavekort til Atlantis
værdi kr. 25.000,og værdi kr. 10.000,Og mange andre fine
gevinster

