Sporočilo za javnost

LOTO: LISTEK S SEDMICO V VREDNOSTI
200.000,00 € JE BIL VPLAČAN V LJUBLJANI, 7
PLUS ŠE VEDNO ČAKA SREČNEGA DOBITNIKA:
V SKLADU REKORDNIH 822.000,00 €!
Ljubljana, 26. avgust 2010:
V včerajšnjem žrebanju Lota smo ponovno izžrebali Sedmico, tokrat je igralec listek
vplačal v Ljubljani: od garantirane vrednosti dobitka 200.000,00 € bo po plačilu
davka prejel 170.000,00 €! To je že deseta Sedmica v letošnjem letu, nazadnje je bila
izžrebana prejšnjo nedeljo, 22. 8. 2010 (200.000,00 € - Slovenska Bistrica)!
Prav tako je bil v Ljubljani vplačan listek z dobitno kombinacijo za dobitek 6+1: od
vrednosti dobitka 8.487,50 € bo igralec po plačilu davka prejel 7.214,38 €!
Vplačana pa sta bila tudi dva listka z dobitno kombinacijo za dobitek 6+1 PLUS:
eden v Slovenskih Konjicah in drugi v Ljubljana-Polje. Od vrednosti dobitka
6.000,00 € bosta igralca, ki jima je do rekordnega dobitka zmanjkala le ena pravilna
številka, prejela vsak po 5.100,00 €!
Skupna vrednost vseh dobitkov v zadnjem krogu Lota znaša 484.922,71, vseh
dobitnikov je 79.679. Vsem dobitnikom iskreno čestitamo!
Skladi za glavne dobitke v 69. krogu Lota znašajo:
• Sedmica:
200.000,00 €,
• Lotko 6:
455.000,00 € ter
• 7 PLUS:
822.000,00 € - REKORDNI SKLAD!
Loto PLUS je dodatna igra v igri Loto, ki vam daje možnost, da z že izbranimi Loto
številkami sodelujete še v dodatnem žrebanju za dobitke Loto PLUS. Pogoj za
sodelovanje v Lotu PLUS je sodelovanje v igri Loto, cena kombinacije Lota plus
znaša 0,15 €: v Lotu PLUS lahko torej sodelujete že za 0,40 €!
Za listek z eno kombinacijo Lota, Lotom PLUS in eno Lotko številko boste odšteli
1,40 €!
Loto lahko igrate na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije, BS Petrol in enotah
Pošte Slovenije, lahko pa ga vplačate tudi prek spleta na www.eloterija.si. Vplačila
sprejemamo do nedelje do 18. ure, žrebanje bo v nedeljo zvečer okoli 21.30 ure na 1.
programu TV Slovenija!
Loterija Slovenije, d. d.
Dodatne informacije:

mag. Mateja Slamnik Kos, Svetovalka uprave za odnose z javnostmi, 01 24 26 149,
mateja.slamnik@loterija.si

