SPOROČILO ZA JAVNOST

ZA JACKPOT NEVERJETNIH
56 MILIJONOV EVROV
Ljubljana, 31. marec 2014
Nov rekord v igri Eurojackpot: vrednost sklada za glavni dobitek JACKPOT je narasla na
neverjetnih 56 MILIJONOV EVROV! Tudi v petkovem žrebanju igre Eurojackpot namreč nismo
dobili novega milijonarja, zato se vplačana sredstva prenesejo v naslednje žrebanje, ki bo v
Helsinkih na Finskem v petek, 4. aprila zvečer. Prenos lahko spremljate ob 23. uri na POP TV.
Najvišji dobitek zadnjega kroga je dobitek 5+1, vreden 464.115,20 evrov. Prejmeta ga dva igralca,
ki sta listka vplačala eden na Finskem in drugi v Nemčiji. Najvišji dobitek v Sloveniji je dobitek
4+1, vreden 244,60 evrov. Prejme ga osem igralcev.
Vplačila za Eurojackpot sprejemamo na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije, na bencinskih
servisih Petrol, v enotah Pošte Slovenije in v kioskih Dela prodaje, registrirani igralci pa lahko
Eurojackpot vplačate tudi prek SMS ali spleta na www.eloterija.si. Vplačila sprejemamo do petka
do 18. ure.
Eurojackpot je prva mednarodna klasična igra na srečo, ki jo je od marca 2012 možno igrati tudi v Sloveniji.
V igri trenutno sodeluje 29 prirediteljev iz 14 evropskih držav. Igro odlikuje izjemen sklad za glavni dobitek
Jackpot, ki je vsak petek vreden najmanj 10 milijonov evrov in lahko narašča do 90 milijonov evrov. V igri
sodelujete že z vplačilom ene kombinacije, ki stane 2,20 evrov: eno kombinacijo predstavlja pet številk iz
množice od 1 do 50 ter dve številki iz množice od 1 do 8. V igri je poleg glavnega dobitka še enajst drugih
kategorij dobitkov.
Rekordni Jackpot doslej je vreden 46 milijonov evrov (vplačan v Nemčiji), sledi Jackpot, vreden 41 milijonov
evrov (prav tako vplačan v Nemčiji), na tretjem mestu je Jackpot, vreden 29,5 milijonov evrov (vplačan na
Finskem). Slovenski Jackpot je na sedmem mestu in je vreden 21 milijonov evrov.
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