TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 2. února 2017

Za 10 Kč výhra přes milion
Loterie Korunka má v roce 2017 už druhého milionáře! Tentokrát se sázejícímu
z České Lípy povedl ještě lepší kousek než tomu z Havířova. Výhru 1 042 500 Kč
si totiž odnesl za sázku ve výši 10 Kč.
„Náš nový milionář z České Lípy měl opravdu štěstí. Sázenku totiž podal pouhé tři hodiny
před prvním únorovým slosováním loterie Korunka,“ řekl Tomáš Ciniburk, výkonný ředitel
Loterie Korunka a.s. „Vsadil přitom 10 Kč na 5 čísel ve hře Korunka Kombi, což opět
potvrzuje nejen to, že je tato hra mezi našimi sázejícími opravdu oblíbená, ale také to, že
i za minimální sázku můžete vyhrát hodně peněz,“ dodal Tomáš Ciniburk.
Loterii Korunka je možné aktuálně sázet na pobočkách CHANCE a Tipsport. Do budoucna ji
budou moci lidé sázet také na internetu. „Situace kolem spuštění online loterií v České
republice nás velmi mrzí. Před koncem loňského roku jsme vyvinuli velké úsilí pro to,
abychom byli připraveni spustit online sázení loterie Korunka hned od 1. ledna 2017, kdy
začal platit nový zákon. Administrativní průtahy nám nasazení zkomplikovaly, ale přesto
věříme, že již brzy si budou moci lidé udělat o korunku lepší den i přes internet,“ uzavřel
Tomáš Ciniburk.
*******
Loterie Korunka je druhá největší číselná loterie v České republice a ze všech 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 sázet na pobočkách Tipsportu a Chance.
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