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1 Inledning
Regler för onlinespel Bingo omfattar de av Svenska Postkodföreningen, org. nr 802416-1146 (”SPF”)
tillhandahållna Spelformaten Solobingo och Multibingo. Dessa Spelformat kallas nedan gemensamt
för ”Bingo”. Novamedia Sverige AB, org.nr 556375-6328 (”Novamedia”), med samma adress som
SPF, är det servicebolag som driver och genomför onlinespel Bingo på uppdrag av SPF. När uttrycken
”vi”, ”oss”, ”vårt” och liknande används i dessa Regler för onlinespel Bingo avses SPF och
Novamedia gemensamt.
Dessa Regler för onlinespel Bingo gäller för Bingo som inhandlats på Spelsajten från den 25 april
2018. Avsikten med dessa Regler för onlinespel Bingo är att närmare redogöra för hur Spelformatet
Bingo fungerar samt reglera rättigheter och skyldigheter mellan oss och Spelkontokund vid köp av
Bingo.

1.1 Tillämpliga villkor
På Spelformatet Bingo tillämpas dessa Regler för onlinespel Bingo samt de Allmänna Kundvillkoren.
På Spelsajten tillhandahålls vid var tid gällande Regler för onlinespel Bingo och Allmänna
Kundvillkor.
För det fall de Allmänna Kundvillkoren och dessa Regler för onlinespel Bingo står i strid med
varandra ska dessa Regler för onlinespel Bingo ha företräde.

1.2 Allmänt om Bingo
En Spelkontokund som deltar i Bingo är med i en nummerdragning där Spelkontokunden i varje
Spelomgång har en, eller flera, särskild/a bricka/brickor med nummer där varje bricka är ett ”Spelfält”.
För vinst ska nummerdragningen på ett visst angivet sätt motsvara Spelkontokundens nummer på
Spelfältet, dvs. vinstgivande mönster ska bildas.
För att delta i en Spelomgång krävs att Spelkontokund anmäler sitt deltagande till särskild
Spelomgång, vilket görs genom bekräftat köp av minst ett Spelfält via Spelsajten.

1.3 Giltighetstid för Regler för onlinespel Bingo
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Regler för onlinespel Bingo. Sådana ändringar
kommer tydligt att meddelas på Spelsajten. Ändrade Regler för onlinespel Bingo börjar gälla
omedelbart då de meddelas på Spelsajten. Dessa Regler för onlinespel Bingo gäller fram till dess att de
revideras eller annars upphör.

1.4 Definitioner
Följande lista anger definitioner och andra begrepp som används i dessa Regler för onlinespel Bingo.
Begreppen är uppdelade på begrepp och definitioner som är gemensamma för Allmänna Kundvillkor,
Regler för onlinespel Lotter samt Regler för onlinespel Bingo (nedan angivna under punkt 1.4.1) och
en del begrepp och definitioner är specifika för dessa Regler för onlinespel Bingo (nedan angivna
under punkt 1.4.2).
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1.4.1 Gemensamma begrepp och definitioner
”Allmänna
Kundvillkor”:

avser de allmänna kundvillkoren som innehåller övergripande regler för alla
våra Spelformat och Spelsätt samt för Spelkonto.

”Bingo”:

avser Solobingo och Multibingo så som framgår av punkt 1.

”Friruta”:

avser en ruta i ett Spelfält som räknas som en ruta vars nummer har dragits
under en Spelomgång.

”Jackpot”:

avser vinst utöver den vinst som anges för ordinarie Spelomgång i
Vinstplanen.

”Novamedia”

avser Novamedia Sverige AB så som framgår under punkt 1 ovan.

Regler för
onlinespel”:

avser de regler för respektive Spelformat som tillsammans med respektive
Spelformats Vinstplan reglerar Spelsätt, vinstfördelning etc.

”Spelformat”:

avser alla spel och lotterier som vi erbjuder via Spelsajten, med undantag för
Svenska PostkodLotteriet.

”Spelkonto”:

avser det konto som utställs av oss till Spelkontokunden.

”Spelkontokund”: avser en fysisk person som efter ansökan har tilldelats ett Spelkonto av oss.
”Spelomgång”:

avser ett spel till vilken en insats erläggs och vilken avslutas antingen genom
att en vinnare utses eller att ett visst givet antal nummer har dragits.

”Spelsajten”:

avser vår hemsida www.postkodlotteriet.se, på vilken olika Spelformer
erbjuds.

”Spelsätt”:

avser det sätt på vilket en Spelkontokund kan spela på våra olika Spelformat.

”SPF”:

avser Svenska Postkodföreningen så som framgår under punkt 1 ovan.

”Vinstplan”:

avser en förteckning över vinster för varje Spelformat och Spelomgång.

1.4.2 Specifika begrepp och definitioner
”Klassisk bricka”:

avser bricka med ett (1) Spelfält för 75 bollars Bingo.

”Multibingo”:

avser ett Spelformat där nummerdragning äger rum vid bestämda
tidpunkter. En förutsättning för att nummerdragning ska ske vid bestämd
tidpunkt är att lägsta antal Spelkontokunder anmält sitt deltagande i
dragningen. Anmälan sker genom bekräftat köp av minst ett Spelfält. Vi
betalar tillbaka ersättning som Spelkontokunder betalat för Spelomgång
som ställs in på grund av att lägsta antal deltagare inte uppnåtts.

”Mönsterbricka”:

avser bricka med ett (1) Spelfält för 75 bollars mönsterbingo, där man
vinner genom att fylla ett på förhand bestämt mönster istället för enskilda
rader.
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”Regler för
onlinespel Bingo”:

avser de bestämmelser för Bingo som uppställts i detta dokument.

”Solobingo”:

avser ett Spelformat där bingodragning äger rum i samband med att
Spelkontokunden betalar ersättning för en Spelomgång.

”Spelfält”:

avser en Spelkontokunds bricka så som närmare framgår av punkt 1.2
ovan.

”Variantbricka”:

avser bricka med tre (3) Spelfält för 75 bollars Bingo.

2 Specifika regler för onlinespel Bingo
2.1 Spelsätt och kombinationer
Bingo kan spelas som Solobingo eller Multibingo. Vid en Spelomgång Bingo används Spelsätten 75
bollar eller 90 bollar. Särskilda brickor tillhandahålls för varje Spelomgång. Brickor av typen Klassisk
bricka, Mönsterbricka och Variantbricka tillhandahålls vid 75bollars Bingo. Bricka av typen 90bollars bricka tillhandahålls vid 90-bollars Bingo. Den Klassiska brickan, Mönsterbrickan och 90bollars brickan har ett Spelfält medan Variantbrickan har tre Spelfält. Spelomgångarna kan komma att
namnges samt att variera i sitt utförande. Information om olika typer av Spelomgångar finns
tillgänglig på Spelsajten.

2.2 Att anmäla deltagande i Bingo
Spelkontokund ska anmäla sitt deltagande i Spelomgång. Anmälan sker genom bekräftat köp av minst
ett Spelfält. På Spelsajten finns information om de Spelomgångar som finns tillgängliga vid varje
given tidpunkt. Spelkontokunden väljer på angivet sätt den Spelomgång som Spelkontokunden vill
anmäla sitt deltagande till. Till varje Spelomgång kan Spelkontokunden välja hur många Spelfält
Spelkontokunden vill delta med genom att ange antal Spelfält. En Spelkontokund kan anmäla sig till
maximalt 20 Spelfält per Spelomgång.
Olika typer av Spelfält kan förekomma för olika Spelomgångar. Av Spelsajten framgår vilka typer av
Spelfält Spelkontokunden har att välja på. Spelkontokunden väljer vilken eller vilka Spelfält
Spelkontokunden vill använda vid aktuell Spelomgång. Spelkontokunden bekräftar sitt val genom att
trycka på knappen för Betala/Starta. Spelomgång Solobingo startar i direkt anslutning till att
bekräftelse av valet gjorts vid två tillfällen och Spelomgång Multibingo startar vid den nästkommande
Spelomgång som ligger närmast i tid efter bekräftelsen. På Spelsajten anges när nästkommande
Multibingo startar.
På Spelsajten finns i anslutning till varje Spelomgång en länk till vinstplan. Inträffar Jackpot finns
dessutom information om värde för denna. I anslutning till varje Spelomgång finns information om
vad som krävs för att vinna i Spelomgången.
Intill dess att anmälan om deltagande i Spelomgång är bekräftad vid två tillfällen har Spelkontokunden
möjlighet att avbryta anmälan och kommer då inte delta i vald Spelomgång och heller inte bli
debiterad för densamma. Spelkontokunden har dock inte möjlighet att ångra en slutlig bekräftelse.
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2.3 Insats/Pris
Information om storlek på insats för deltagande med visst Spelfält i respektive Spelomgång anges på
Spelsajten i anslutning till varje Spelomgång.
Spelkontokunden kan för Solobingo välja ett godkänt insatsbelopp per Spelfält eller välja ett på
Spelsajten redan angivet insatsbelopp.
Spelkontokunden erlägger för Multibingo ett förbestämt insatsbelopp per Spelfält. Insatsbeloppet är
lika stort för samtliga Spelkontokunder som anmält sig att delta i aktuell Spelomgång.

2.4 Dragning
Vid en Spelomgång som avser Spelsättet 75 bollar används bollar med nummer från 175 och vid
Spelsättet 90 bollar används bollar med nummer 1-90. Nummerdragning sker med hjälp av
slumpgenerering. Ett nummer som dragits en gång kan inte dras på nytt i samma Spelomgång.
Redovisning sker av varje nummer som dras.
Vid en Spelomgång som avser Solobingo dras maximalt det antal nummer som anges i Vinstplanen.
Om Spelkontokunden uppnår resultat för vinst upphör nummerdragningen.
Vid en Spelomgång som avser Multibingo dras det antal nummer som krävs för att någon av
Spelkontokunderna som är med i Spelomgången uppnår resultat för vinst.

2.5 Vinst
2.5.1 Generellt
En Spelkontokund vinner på ett Spelfält i Solo- och Multibingo om de nummer som dras i
Spelomgången, inklusive eventuell Friruta, bildar det mönster som krävs för vinst enligt Vinstplanen. I
Vinstplanen framgår vilka mönster som innebär vinst och vilket belopp respektive vinnande mönster
motsvarar. Varje Spelfält som en Spelkontokund deltar med i en Spelomgång räknas som ett separat
spel. Vid vinst utgår vinstmedel till respektive vinnares spelkonto vid presentationen av spelets sista
priskategori, det vill säga då en spelare vunnit spelets högsta vinst, förutom eventuell Jackpot.
Spelaren behöver inte agera enskilt på något sätt utan eventuella vinstmedel betalas ut automatiskt.

2.5.2 Solobingo
Vid Solobingo finns en fast Vinstplan med olika vinstnivåer. För vinst krävs att ett vinnande mönster
bildas på Spelkontokundens Spelfält då ett givet antal nummer dragits.

2.5.3 Multibingo
Vid Multibingo spelar flera Spelkontokunder mot varandra i en och samma Spelomgång om en given
vinstpott. Den Spelkontokund på vars Spelfält först bildas ett vinnande mönster vinner den givna
vinstpotten. Vinnande mönster anges i Vinstplanen. Om det samtidigt på flera Spelkontokunders
Spelfält bildas vinnande mönster delas vinstpotten lika mellan dessa Spelkontokunder.
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2.5.4 Andel av insatsen som går till vinstpotten
Av insatsen som betalas för Solobingo respektive Multibingo går fyrtioåtta till femtio procent (48-50
%) till vinstpotten. Av de fyrtioåtta till femtio procent (48-50 %) som går till vinstpotten delas medlen
mellan olika vinstgrupper. Uppdelningen framgår av vinstplanen för varje Spelomgång.

2.5.5 Jackpot
I samtliga Spelomgångar med Multibingo avsätts en viss del av de fyrtioåtta till femtio procent (4850%) som annars går till vinstpotten till en Jackpot. Jackpot kan antingen utgå i den aktuella
omgången eller i en senare omgång. I vinstplanen för respektive Spelomgång anges vad som krävs för
vinst av Jackpot.
Den Spelkontokund som först uppfyller det krav som uppställts i Vinstplanen för Jackpot under en
Spelomgång vinner Jackpotten. Om flera Spelkontokunder samtidigt uppfyller kraven för vinst av
Jackpot delas aktuell vinst lika mellan dessa Spelkontokunder. Om ingen Spelkontokund uppfyller de
krav som uppställts i Vinstplanen för Jackpot under en Spelomgång går Jackpoten vidare till nästa
Spelomgång för respektive spel (dvs. Bingospel med samma namn).
Om vi beslutar att ett visst bingospel ska upphöra förbehåller vi oss rätten att, i de fall då det finns
innestående Jackpot efter den sista Spelomgången för aktuellt spel, bestämma hur sådan Jackpot ska
disponeras.
Om Jackpot har gått vidare från föregående Spelomgång vinner vinnare i aktuell Spelomgång Jackpot
både från föregående Spelomgång och, om sådan finns, Spelomgångens ordinarie Jackpot.
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