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Další milionová výhra s Korunka Kombi
Rok 2017 vypadá z pohledu sázejících loterie Korunka zatím skvěle. Za první dva
měsíce tohoto roku totiž již tři sázející vyhráli přes milion korun. Posledním
milionářem loterie Korunka se stal sázející z Prahy, který v pátek 17. února 2017
vyhrál ve hře Korunka Kombi nádherných 1 488 000 Kč.
„Vloni jsme měli celkem sedm milionářů, letos již máme za první dva měsíce tři takové
šťastné výherce. Úspěch našich sázejících nás přitom nesmírně těší, protože je to důkaz
toho, že zde existují i alternativní číselné loterie, ve kterých se dá získat velmi zajímavá
výhra,“ řekl Tomáš Ciniburk, výkonný ředitel Loterie Korunka a.s. „Tento víkend byl
z pohledu sázejících vůbec zajímavý. Celkem jsme totiž od pátku do neděle zaznamenali
výhry celkem přes 5 milionů korun, které si mezi sebe rozdělí majitelé 8 925 výherních
tiketů,“ dodal Tomáš Ciniburk.
Korunka Kombi je nejoblíbenější hra sázejících loterie Korunka, protože jim dává více šancí
na výhru. Jde přitom o originální hru v oblasti číselných loterií v České republice. „Naše
Korunka Kombi nemá v naší zemi obdobu. Mezi sázejícími je oblíbená především proto, že
nabízí větší šanci na výhru,“ vysvětlil Tomáš Ciniburk. „Sázející totiž není ve hře Korunka
Kombi odkázán na sloupeček se šesti čísli, ale může si vsadit na libovolné kombinace čísel
a zvýšit tak své šance na úspěch,“ upřesnil 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.
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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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