SPOROČILO ZA JAVNOST
JACKPOT PONOVNO VPLAČAN V SLOVENIJI: TOKRAT
JE VREDEN NEVERJETNIH 28,2 MILIJONA EVROV!
Ljubljana, 16. maj 2014
Dobili smo novega Eurojackpot milijonarja: listek z neverjetnim dobitkom 28.207.473,90 evrov je
igralec v zadnjem krogu igre Eurojackpot ponovno – tokrat že drugič – vplačal v Sloveniji!
Srečni dobitnik je listek z izžrebano kombinacijo 9-28-36-42-43 ter dodatni številki 2 in 8 vplačal
v Žalcu, na bencinskem servisu Petrol.
Od 28.207.473,90 evrov vrednega dobitka bo po plačilu 15% davka, ki ga bo prejela občina, kjer
ima igralec stalno prebivališče, prejel 23.976.352,82 evrov!
Eurojackpot je mednarodna igra na srečo, ki jo skupaj prireja 29 prirediteljev iz 14 držav - Loterija
Slovenije v njej sodeluje od samega začetka (marec 2012). Jackpot je bil doslej vplačan 15-krat:
šestkrat v Nemčiji, trikrat na Finskem, po enkrat na Danskem, Norveškem, na Hrvaškem in v Italiji
ter kar dvakrat v Sloveniji. Tokratni Jackpot je po višini peti najvišji dobitek – rekordni Jackpot je
bil vplačan na Finskem 4. aprila letos in je znašal 57,3 milijone evrov.
28,2 milijona evrov vreden Jackpot je torej že drugi dobitek Jackpot v Sloveniji in hkrati rekordni
znesek v zgodovini prirejanja iger na srečo. Rekordni dobitek v Sloveniji je do današnjega žrebanja
predstavljal Jackpot, ki smo ga izžrebali 6. decembra lani in je bil vreden 21 milijonov evrov!
Naslednje žrebanje igre Eurojackpot bo že v petek, 23. maja zvečer, ko bo v skladu za Jackpot
ponovno garantiranih 10 milijonov evrov. Prenos lahko spremljate ob 23. uri na POP TV.
Eurojackpot lahko vplačate na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije, na bencinskih servisih
Petrol, v enotah Pošte Slovenije in v kioskih Dela prodaje, registrirani igralci pa tudi prek SMS ali
spleta na www.eloterija.si. Vplačila sprejemamo tudi na dan žrebanja do 18. ure.
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