SPOROČILO ZA JAVNOST
Ob prvi obletnici prirejanja prenovljene igre 3x3 bo Loterija
Slovenije vse dobitke 3x3 podvojila.
Ljubljana, 13. januar 2015
Ob prvi obletnici prirejanja popolnoma prenovljene igre 3x3 bo Loterija
v torek, 20. januarja 2015, podvojila vse dobitke v igri 3x3, tudi
glavnega: v skladu za dobitek 3x3 bo tako 200.000 evrov!
Popolnoma prenovljena igra 3x3 na voljo od 20. januarja 2014
Loterija je januarja lani popolnoma prenovila igro 3x3: uvedla je dnevna žrebanja, ki so vsak
dan ob 13. uri, v skladu za glavni dobitek 3x3 pa je vsak dan znova 100.000 evrov. Igra je s
prenovo postala še bolj enostavna, rezultat je hitro znan in dobitki so izplačani takoj po
objavi rezultatov. V igri je pet vrst dobitkov, katerih vrednosti so fiksne, verjetnost dobitka
3x3 je bistveno večja. Igra je na voljo tudi na spletni strani www.eloterija.si, ob nakupu
kartice za sedem krogov pa Loterija kartico za osmi krog podari.
Dobitek 3x3 v letu dni vplačan osemkrat
Glavni dobitek 3x3 je bil v letu dni prirejanja igre vplačan osemkrat: v prvih desetih dneh kar
trikrat. Dobitki 3x3, vredni 100.000 evrov, so bili vplačani v različnih krajih po celi Sloveniji: v
Prevaljah, na Muti, v Hrastniku, Murski Soboti, na Vrhniki, v Idriji in dvakrat v Ljubljani.
20. januarja 2015 podvojeni vsi dobitki, tudi glavni
V torek, 20. januarja 2015, bo Loterija v žrebanju 3x3 podvojila vse dobitke v igri. Glavni
dobitek 3x3 bo vreden 200.000 evrov, dobitek 2x3 200 evrov, dobitek 1x3 6 evrov, dobitek
0x9 20 evrov in dobitek Plus 6 600 evrov.
Vplačila možna za največ sedem zaporednih žrebanj, osmo Loterija podari
3x3 je možno vplačati za največ sedem zaporednih žrebanj, v tem primeru vam kartico za
osmo žrebanje Loterija podari. V primeru vplačila za več krogov boste tako od danes dalje že
sodelovali tudi v žrebanju za podvojene dobitke 20. januarja 2015. Cena kartice 3x3 znaša
1,50 evrov.
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