Sporočilo za javnost

LOTO: LOTKO 6 – 244.646,50 € GRE V ROVTE;
V SKLADU ZA 7 PLUS REKORDNIH 980.000,00 €!
SUPER LOTO: Z ŽREBANJI NADALJUJEMO –
V SKLADU ZA SUPER SEDMICO 1.120.000,00 €!
Ljubljana, 30. september 2010:
LOTO:
V včerajšnjem žrebanju Lota smo izžrebali glavni dobitek v dodatni igri Lotko! Listek z
dobitno kombinacijo za dobitek Lotko 6 je igralec vplačal v Rovtah: od vrednosti dobitka
244.646,50 € bo po plačilu davka prejel 207.949,53 €!
Prav tako je igralec v Ljubljani vplačal listek z dobitno kombinacijo za dobitek 6+1 plus:
od vrednosti dobitka 6.000,00 € bo po plačilu davka prejel 5.100,00 €!
Sedmice in 7 plus ni bilo, zato se vplačana sredstva prenesejo v naslednji krog žrebanja
Lota. Dobitka 7 plus ni bilo od decembra lani, zato znaša sklad rekordnih 980.000,00 €!
SUPER LOTO:
Glavnih dobitkov v igri Super Loto včeraj ni bilo, zato se vplačana sredstva prenesejo
v naslednje žrebanje Jesenskega Super Lota, ki bo v nedeljo, 3. oktobra 2010!
Skupna vrednost vseh dobitkov v 78. krogu Lota znaša 494.382,00 €, vseh
dobitnikov je 71.392. Skupna vrednost vseh dobitkov v 4. žrebanju Jesenskega
Super Lota znaša 97.594,58 €, vseh dobitnikov je 14.610. Vsem dobitnikom
iskreno čestitamo!
Skladi za glavne dobitke v 79. krogu Lota znašajo:
• Sedmica:
265.000,00 €,
• Lotko 6:
45.000,00 € ter
• 7 plus:
980.000,00
€
SKLAD!

-

REKORDNI

Skladi za glavne dobitke v 5. žrebanju Jesenskega Super Lota znašajo:
• Super Sedmica:
1.120.000,00 €,
• Super Lotko 6:
75.000,00 € ter
• Super 7 plus:
70.000,00 €!
Loto in Super 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 za Loto in Super Loto sprejemamo do nedelje do 18. ure,
žrebanje bo v nedeljo zvečer na 1. programu TV Slovenija!
Loterija Slovenije, d. d.

