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PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
25. veljače 2019.

5 dana, 3 izvlačenja i više od 7,7 milijuna kuna
Slavi se u Svetoj Nedelji, Zaprešiću i Zagrebu
U istom tjednu u razmaku od 5 dana, tri izvlačenja donijela su sjajne dobitke, a igrači su osvojili više od 7,7
milijuna kuna. Prvo slavlje započelo je u Svetoj Nedelji kada je osvojen Jackpot igre Joker. Na prodajnom
mjestu poslovnog partnera ELKOS, igrač je odigrao četiri kombinacije Lota 7 i naravno precrtao DA za igru
Joker koja mu je donijela dobitak od 3.150.100,80 kn.
Samo tri dana kasnije subotnje izvlačenje Lota 7 donijelo je još jedan sjajan dobitak 6+1 u iznosu od
3.357.478,32 kn. Igrač je, na prodajnom mjestu u Zaprešiću, Trg mladosti 1, za 14 kuna odigrao dvije
kombinacije i pogodivši 7 brojeva ušao u klub milijunaša. Ovo je treći dobitak 6+1 osvojen u ovoj godini – u
siječnju se slavilo u Zagrebu gdje je igrač osvojio 1,8 milijuna kuna, a slavlja je bilo i u Brdovcu gdje je igrač
osvojio 400.000 kuna. Podsjetimo da jamčeni dobitak 6+1 iznosi čak 400.000 kn koji može samo dodatno
rasti. Naraste li Jackpot Lota 7 na maksimalnih 10 milijuna kn, što je sada slučaj, fond dobitaka za dobitak
prve vrste prelijeva se u fond dobitaka za 6+1. Time dobitak 6+1 ubrzano raste.
Nedjelja je bila jednako darežljiva prema igračima, a igrač koji je uplatio svoj listić na prodajnom mjestu
Sarajevska bb u Zagrebu, osvojio je Jackpot Lota 6/45. S uloženih 28 kn, odigrao je 7 kombinacija bez
dodatne igre Joker i osvojio 1.239.194,18 kn.
U sljedećem kolu Jokera igramo za jamčenih 500.000 kn, Jackpot Lota 7 je 10.000.000 kn, dobitak 6+1 iznosi
400.000 kn, a Jackpot na Lotu 6/45 iznosi jamčenih 1.000.000 kn.

Služba za korporativne komunikacije i DOP

