
Handel i Brande, og vind 15 gavekort á kr. 1.000,- 

(Regler for jule-lodtrækning d. 2-22. december 2020). 

Lav et indkøb hos et medlem af Brande City på minimum kr. 300,- og 

deltag i lodtrækning om 15 stk. gavekort på kr. 1.000,- til dér, hvor du 

har gjort dit indkøb. 

- Daglige indkøb af fødevarer gælder IKKE som indkøb. 

- Køb af gavekort, og køb på restauranter, gælder også som 

indkøb. 

- Man kan IKKE få udbetalt kontanter. 

Sådan deltager du: 

- Køb for minimum kr. 300,- hos et medlem af Brande City. Husk 

at gemme kvitteringen. 

- Skriv en mail til mail@brandecity.dk, eller send en SMS til 

40104108, med beløb på det indkøb du har gjort, og hvor du 

har købt det. 

- Du kan godt deltage med flere køb, blot de er foretaget på 

samme dag. 

- Vigtigt: Vi skal have indkøb meldt ind samme dag som du 

handler senest kl. 24, for at deltage i lodtrækningen ”den dag”. 

Man kan kun deltage i lodtrækningen den dag indkøbet har 

fundet sted. 

Vi trækker lod om et gavekort hver dag (undtagen lørdage og 

søndage) fra onsdag d. 2. december 2020, og til og med tirsdag d. 22. 

december 2020. 



Indkøb som bliver foretaget lørdag, skal meldes ind senest mandag 

kl. 24, og kommer så med i lodtrækningen mandag. 

Hvordan udtrækkes vinderne: 

De køb der bliver meldt ind får et fortløbende nummer. Dagen efter 

bliver et Bestyrelsesmedlem i Brande City ringet op og skal sige et 

nr., som så bliver vinderen. 

Vinderen bliver personligt kontaktet, og vinderne kan ligeledes ses 

på www.brandecity.dk. 

Den person som er vinder skal så bevise sit køb, ved at dokumentere 

i form af kvitteringen fra købet, senest fem dage efter, at man har 

fået besked. Så husk at gemme dine kvitteringer. 

Brande City vil herefter betale beløbet, der hvor indkøbet har fundet 

sted, med navn på vinderen, som så kan indløse sin gevinst ved at få 

varer for præmiebeløbet. 

Se på www.brandecity.dk hvilke butikker der er medlem af Brande 

City. 

 


