Sporočilo za javnost
LOTO: PTUJČAN VPLAČAL SEDMICO VREDNO SKORAJ MILIJON EVROV
SUPER LOTO: ŽREBANJA ZA SUPER SEDMICO SE NADALJUJEJO
Ljubljana, 20. maj 2010:

Loto
V 40 . krogu žrebanja Lota so bile izžrebane naslednje številke:
Loto:
10-16-17-18-25-35-39 in dodatna 32
Lotko kombinacija:
4-2-9-4-0-5
Loto Plus:
2-10-12-15-21-29-35 in dodatna 11
Listek z dobitno kombinacijo za glavni dobitek v igri Loto – Sedmico, je igralec vplačal na
Ptuju, na prodajnem mestu Loterije Slovenije v Rabelčji vasi, Ul. 25. maja 13. Vplačal je
kombinacijski listek, 10 kombinacij (hitri izbor), vplačal je tudi Lotko in Loto plus. Za
vplačilo je odštel 5 €. Vrednost Sedmice je 937.669,06 €, po plačilu davka, ki ga
prejme občina stalnega bivališča, bo prejel 797.018,70 €. Dobitniku iskreno
čestitamo.
skladi 41. krog Lota:
garantirani sklad za Sedmico
predvideni sklad za Lotka 6
predvideni sklad za 7 plus

200.000,00 €
140.000,00 € in
510.000,00 €.

Vplačila za 41. krog Lota sprejemamo do nedelje, do 18. ure!

Super Loto
V sredo, 19. maja je bilo žrebanje 2. kroga Super Lota. Izžrebane so bile naslednje
številke:
Super loto:
2-4-12-24-25-31-36 in dodatna 29
Super lotko kombinacija:
5-0-2-8-3-2 in
Super loto plus:
6-10-13-18-21-26-34 in dodatna 9
Nihče ni vplačal izžrebane kombinacije številk za posamezen glavni dobitek, zato se
žrebanja nadaljujejo dokler Super sedmica ne pade, vendar največ sedem krogov (zadnje
žrebanje bo v nedeljo, 6. junija). V zadnjem, sedmem žrebanju bomo vrednost
posameznega glavnega sklada, ki ne bo vplačan, porazdelili med ostale dobitke. Na
primer, če Super sedmica ne bo vplačana, bomo to vrednost enakomerno porazdelili med
vse dobitke v igri Super loto: Super 6+1, Super 6, Super 5, Super 4 in Super 3+1.
Prihodnje žrebanje Super Lota bo v nedeljo, 23. maja.
Predvideni skladi 3. kroga Super Lota:
za Super sedmico
1.060.000,00 €
za Super lotka 6
50.000,00 € in
za Super 7 plus
65.000,00 €.

Vplačila za 3. krog Super Lota sprejemamo do nedelje, do 18. ure!

Loto in Super Loto lahko vplačate tudi prek spleta www.eloterija.si.

