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Došli su, podigli dobitke i … otišli na ljetovanje
Ovih dana na glavnu blagajnu Lutrije navratili su dobitnici Jackpota Lota 6 i dobitka 5+1 u igri Eurojackpot.
Kao i mnogi drugi htjeli su ostati anonimni - dobitnik šestice vrijedne 1.969.817,30 kuna koji je svoj listić s
deset kombinacija uplatio na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u Novoj Gradiški, Benkovićeva 34 nije nam
otkrio gotovo ništa o sebi. Kaže kako je jako sretan i kako još uvijek ne vjeruje da je osvojio, a nakon što je
podignuo dobitak produžio je na ljetovanje. Pa tko ne bi. Čestitamo i želimo mu ugodan boravak na našem
lijepom Jadranu.
Čestitamo i dobitniku 5+1 od 2.459.868,87 kuna koji je odlučan u namjeri da se ne sazna kako je baš on
osvojio ovaj vrijedni Eurojackpot dobitak. Još uvijek nema velikih planova i ne zna na što će utrošiti dobitak.
Listić je uplatio na prodajnom mjestu Inovina u Turčinu, a odigrao je dvije kombinacije od kojih je druga bila
i ona dobitna. Podsjetimo kako je u istom kolu Eurojackpota kada je osvojen i ovaj sjajan 5+1 dobitak, osvojen
i dobitak petice u iznosu od 506.443,68 koja je odigrana putem interneta i već je odavno na računu dobitnika.
Ovog petka, 7. kolovoza, igramo za vrtoglavi Eurojackpot od 562.000.000,00 kuna dok Jackpot Lota 7
iznosi 5.000.000,00 kuna, a Lota 6 1.000.000,00 kuna.
Podsjećamo i na nagradnu igru „Ključ sreće“ za igrače lutrijskih igara Loto 7, Eurojackpot, Loto 6, Joker, Bingo,
Keno i Brzih 35 koja uplatom za minimalno 20 kuna donosi:
svaki dan - 1 x potrošačka kartica u iznosu od 1.000,00 kn
svaki tjedan - 1 x potrošačka kartica u iznosu 10.000 kn i 5 x promo paket
u završnom izvlačenju: apartman na moru (Poreč).
Za sudjelovanje treba poslati SMS poruku na 60252 sadržaja LUTRIJA, SMS kod, ime i prezime, adresa, grad
– cijena poruke 2,40 kn, PDV uključen (operator IT Jedan d.o.o.). Sačuvajte potvrdu o uplati (odnosno Potvrdu
o isplati ukoliko je u međuvremenu isplaćen dobitak) do kraja Nagradne igre jer je ista uvjet za preuzimanje
nagrada. U završnom izvlačenju sudjeluju sve valjane prijave pristigle u razdoblju od 29. lipnja do 6. rujna
2020. godine, uključujući i prijave temeljem kojih su ostvarene dnevne i tjedne nagrade. Više informacija
potražite na: https://www.lutrija.hr/cms/NagradnaIgraKljucSrece

