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Jackpot dosegel 90 milijonov evrov
Ljubljana, 6. maj 2015

Sklad za glavni dobitek Jackpot v igri Eurojackpot je prvič dosegel najvišjo
možno vrednost, 90 milijonov evrov! Razlika nad 90 milijonov evrov se prenese v
sklad za dobitek 5+1, predvidena vrednost sklada znaša 3 milijone evrov.
90 milijonov evrov najvišja možna vrednost Jackpota

Glavni dobitek Jackpot je bil nazadnje vplačan 20. februarja letos, ko je 49,7 milijonov evrov prejel
igralec na Danskem. Sklad za Jackpot je po desetih zaporednih prenosih dosegel najvišjo možno
vrednost, 90 milijonov evrov.
Mednarodna pravila igre Eurojackpot namreč določajo, da je najvišja vrednost sklada za dobitek
Jackpot 90 milijonov evrov. V primeru, ko sklad za dobitek Jackpot preseže 90 milijonov evrov, se
razlika nad 90 milijonov evrov prenese v sklad za dobitek 5+1. Predvidena vrednost sklada za dobitek
5+1 v tem krogu znaša 3 milijone evrov.

21 Jackpotov in 300 dobitkov 5+1

V treh letih prirejanja je bil Jackpot vplačan 21 krat, dobitek 5+1 pa 300 krat.
Rekordni Jackpot je vreden 61,2 milijona evrov in je bil vplačan 12. septembra lani na Finskem.

Dva Jackpota in štirje dobitki 5+1 v Sloveniji

Dvakrat je bil Jackpot vplačan v Sloveniji: 28,2 milijona evrov je maja lani prejel igralec, ki je listek
vplačal v Žalcu, decembra 2013 pa je 21 milijonov prejel igralec, ki je listek vplačal v Grosuplju.
Dobitek 5+1 je bil v Sloveniji vplačan štirikrat, in sicer v Celju, Ljubljani, Vojniku in Kopru. Najvišji je
znašal 267.013 evrov.

Mednarodna igra Eurojackpot

Eurojackpot prireja 31 prirediteljev iz 16 držav. Na voljo je 265 milijonom prebivalcev. Cena
kombinacije znaša 2,20 evrov.
Žrebanja potekajo v Helsinkih na Finskem vsak petek zvečer, prenos lahko spremljate na POP TV.

Žrebanje že v petek

Naslednje žrebanje bo v petek, 8. maja, vplačila so možna do petka do 18. ure. Eurojackpot je na voljo
na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije, na bencinskih servisih Petrol, v enotah Pošte Slovenije in
v kisokih Dela prodaje, registriranim igralcem pa tudi prek SMS ali na spletu.
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