TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 13. března 2017

Korunka spustila první online číselnou
loterii v České republice
Loterie Korunka je první číselná loterie v České republice, kterou si mohou lidé
zahrát online. Systém pro online sázení spustila dnes ve 2:30 ráno a za první
hodiny provozu eviduje již stovky registrací a vsazených tiketů. Loterie Korunka
je dostupná stránkách www.korunka.eu, a to jak z počítače, tak z mobilního
telefonu nebo tabletu.
„Jsme hrdí na to, že právě prostřednictvím loterie Korunka si mohou sázející v České
republice vůbec poprvé zahrát číselnou loterii online. Byli jsme připraveni spustit systém
pro online sázení ihned po získání povolení, ale kvůli povinnosti oficiálně oznámit spuštění
online loterie úřadům a zákonné čekací lhůtě jsme tak mohli učinit až dnes,“ uvedl Tomáš
Ciniburk, výkonný ředitel Loterie Korunka a.s. „Velkou výhodou našeho systému je
skutečnost, že zájemci o online sázení loterie Korunka si mohou svou registraci zařídit
kompletně z pohodlí domova, nemusejí chodit na pobočky nebo kontaktní místa Czech
POINT,“ dodal Tomáš Ciniburk.
Pro sázení loterie Korunka online se může registrovat každý, komu je alespoň 18 let a má
trvalé bydliště na území České republiky. „Náš systém jsme spustili dnes ve 2:30 ráno a od
té doby evidujeme už několik stovek registrací. První vsazený online tiket jsme přijali
přesně v čase 2:56,“ řekl Tomáš Ciniburk. „Vzhledem k tomu, že doposud byla loterie
Korunka dostupná výhradně na pobočkách Tipsportu a Chance, počítáme s tím, že díky
možnosti online sázení budou počty registrací rychle stoupat.“
Víc informací o loterii Korunka, jejím věrnostním programu Korunka klub a podrobnosti
o online sázení je možné získat na www.korunka.eu.
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Provozovatelem loterie Korunka je společnost Loterie Korunka a.s. Korunku mohou lidé sázet již od
roku 1997 a v současné době je to druhá největší číselná loterie v České republice. Ze všech číselných
loterií v ČR dává na výhry největší podíl ze vsazených peněz. Kombinuje přitom svět loterií
a kurzového sázení a díky tomu umožňuje sázejícím uplatnit různé herní strategie a vlastní expertní
odhad v kombinaci s nastavením vkladu podle jejich možností a očekávání. Losuje se 6 čísel ze 49, a
to 2x denně 7 dní v týdnu. Výhry jsou pevně stanovené, sázející tedy vždy dopředu ví, kolik mohou
vyhrát, a to bez ohledu na to, kolik dalších hráčů vyhraje také. Loterii Korunka lze aktuálně sázet
online a také na pobočkách Tipsportu a Chance.
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