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Spela 21! Vinn och stöd din förening samtidigt! 
 
Komet 21 är en av våra verkliga trotjänare. Denna lott har gett 
föreningslivet i Sverige och utomlands stora inkomster under 
decennier. Vi tror att kombinationen mellan ett ruskigt lågt pris, 
förmånlig vinstplan och engagerande spel gör att Komet 21 är en 
storsäljare än idag. 
 
Precis som det låter i namnet går komet 21 ut på att få 21. På baksidan av 
lotten finns tre luckor som vid öppnande visar varsitt kort. Lotten har fem 
vinstgrupper där högsta vinsten fås vid 21 med nedåtgående vinster till och 
med totalsumman 17. Komet 21 är en enkel och välkänd lott som går hem 
hos alla, oavsett ålder. Det låga priset gör att man sällan nöjer sig med 
endast en lott och lotten blir därmed väldigt snabbsåld. Som du ser till 
höger erbjuder vi tre olika versioner av Komet 21, med olika vinstplaner, 
utseende och möjlig förtjänst. Välj den som känns bäst för dig och din 
förening! 
 
Lotterna levereras i satser om 1.000, i remsor om 5 och med perforering 
mellan lotterna. Tilltryck är möjligt på lottens lucksida (baksida). 
Lotterna leverera från lager. Önskas tilltryck blir leveranstiden minst 5 
arbetsdagar. 
 
För mer info om våra klistrade lotter: gå in på www.sandens.se 

 

Komet 21 KC  
Förtjänst: 500:- 
Lottpris: 1:- 
Vinstplan: 59 Vinstlotter 
1 lott med 21 poäng ger 100 kr 
1 Lott med 20 poäng ger 50 kr 
2 Lotter med 19 poäng ger 25 kr 
5 Lotter med 18 poäng ger 10 kr 
50 Lotter med 17 poäng ger 5 kr 
LN-nummer: LN 221 
 
Komet 21 KDL 
Förtjänst: 1000:- 
Lottpris: 2:- 
Vinstplan: 67 Vinstlotter  
1 lott med 21 poäng ger 200:- 
2 Lotter med 20 poäng ger 100:- 
4 Lotter med 19 poäng ger 50:- 
20 Lotter med 18 poäng ger 10 
40 Lotter med 17 poäng ger 5:- 
 
LN-nummer: LN 206 
 
Komet 21 KE 
Förtjänst: 1200:- 
Lottpris: 2:- 
Vinstplan: 86 Vinstlotter  
1 lott med 21 poäng ger 250:- 
2 Lotter med 20 poäng ger 100:- 
2 Lotter med 19 poäng ger 50:- 
11 Lotter med 18 poäng ger 10 
70 Lotter med 17 poäng ger Ny Lott 
 
LN-nummer: LN 219 
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