Sporočilo za javnost
1.000.000 EVROV SI BO RAZDELILO 18 DOBITNIKOV!
Ljubljana, 1. junij 2009:
V včerajšnjem žrebanju Super Lota, kjer je garantirani sklad za Sedmico znašal neverjetnih
1.000.000 evrov, listka z dobitno kombinacijo 9-10-15-24-25-27-38 in dodatno številko 19
ni vplačal nihče! Vplačana ni bila niti kombinacija za dobitek Šest in dodatna, zato si bo
1.000.000 evrov skupaj z vplačanimi sredstvi za dobitek Šestica razdelilo 18 dobitnikov
Šestic: vsak izmed njih prejme 57.112 evrov, po plačilu davka 48.545 evrov!
Listki z dobitnimi kombinacijami za dobitek Šestica so bili vplačani v naslednjih krajih:
Ljubljana 4x, Lenart v Slovenskih Goricah, Petrovče, Rogaška Slatina 2x, Koper 2x,
Velenje, Kamnik in Kranj. Naj povemo še to, da bi v primeru, če bi bil vplačan listek z
dobitkom Sedmica ali Šest in dodatna, vrednost dobitka Šestica znašala le 1.557 evrov!
Glavnih dobitkov v dodatnih igrah Super Lotko in Loto plus prav tako ni bilo:
− vplačana sredstva v sklad za dobitek Super Lotko 6 se tako prenesejo v naslednji nižji
dobitek, Super Lotko 5 – srečni dobitnik, ki je listek vplačal v Kopru, tako prejme
51.443 evrov, po plačilu davka 43.726 evrov! V primeru, da bi bil l vplačan listek z
Lotkom 6, bi dobitnik Lotka 5, prejel le 1.500 €.
− 50.000,00 evrov, kolikor je znašal garantirani sklad za dobitek 7 plus, pa se prav tako
prenese v naslednji nižji dobitek, 6 plus – 6 dobitnikov prejme vsak po 8.833 evrov, po
plačilu davka 7.508 evrov! Listki so bili vplačani v naslednjih krajih: Ljubljana –
Šentvid, Kočevje, Maribor, Ajdovščina in Celje. V primeru, da bi bil vplačan listek z
dobitkom 7 Plus ali 6+1 Plus, bi znašala vrednost dobitka 6 Plus le 500 evrov!
Skupna vrednost vseh dobitkov v zadnjem krogu Super Lota znaša 1.453.138 evrov,
skupno število dobitnikov je 53.689. Vsem dobitnikom iskreno čestitamo!
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