Sporočilo za javnost
POMLADNI SUPER LOTO:

V NEDELJO ZADNJE
ŽREBANJE – VSE GLAVNE DOBITKE ZAGOTOVO IZPLAČAMO: V
SKLADU ZA SUPER SEDMICO JE 1.250.000 €!

LOTO:

V SKLADU ZA SEDMICO JE ŽE 990.000 € - 7 PLUS V
VREDNOSTI 50.000 € GRE V LOGATEC!
Ljubljana, 21. april 2011:
SUPER LOTO:
V 6. krogu pomladnega Super Lota listkov z dobitnimi kombinacijami za glavne dobitkeni
vplačal nihče, zato se vplačana sredstva prenesejo v naslednji, 7. in hkrati zadnji krog
pomladnega Super Lota, ki bo že to nedeljo. Vse glavne dobitke bomo zagotovo izplačali:
• če Super sedmica ne bo vplačana, bomo sklad v višini 1.250.000 € razdelili med vse
ostale dobitke v Super lotu,
• če ne bosta vplačana Super lotko 6 in Super 7 plus, bomo njuna sklada v skupni
vrednosti 320.000 € prav tako razdelili med vse ostale dobitke v Super lotku oz.
Super lotu plus.
LOTO:
Listek z dobitno kombinacijo za glavni dobitek v Lotu plus - 7 plus je igralec tokrat vplačal
v Logatcu: od vrednosti dobitka 50.000 € bo po plačilu davka prejel 42.500 €!
Ni pa nihče vplačal listkov z dobitnima kombinacijama za glavna dobitka Sedmica in Lotko
6, zato se vplačana sredstva prenesejo v naslednji krog Lota.
Skupna vrednost vseh dobitkov v 6. krogu pomladnega Super Lota znaša 110.154,60 €,
vseh dobitnikov je 15.479. Skupna vrednost vseh dobitkov v 32. krogu Lota znaša
280.246,37 €, vseh dobitnikov je 52.970. Vsem dobitnikom iskreno čestitamo!
Skladi za glavne dobitke v 7. krogu pomladnega Super Lota z žrebanjem v nedeljo, 24.
aprila 2011, znašajo:
• Super sedmica:
1.250.000,00 €
• Super lotko 6:
200.000,00 €
• Super 7 plus:
120.000,00 €
Skladi za glavne dobitke v 33. krogu Lota z žrebanjem prav tako v nedeljo, 24. aprila 2011,
pa znašajo:
•
Sedmica:
990.000,00 €
•
Lotko 6:
545.000,00 €
•
7 plus:
50.000,00 €
Loto lahko vplačate na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije, na BS Petrol in enotah
Pošte Slovenije. Lahko ga vplačate tudi na www.eloterija.si ali preko SMS sporočila.
Vplačila za pomladni Super Loto in Loto sprejemamo do nedelje do 18. ure, žrebanje bo v
nedeljo zvečer predvidoma ob 19.50 uri na 2. programu TV Slovenija.
Loterija Slovenije, d. d.

