TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 16. března 2017

Sázející Korunky vyhrál po měsíci
opět přes milion korun
Letošní rok sázejícím loterie Korunka skutečně přeje. Zvláště jednomu z Prahy,
který přesně před měsícem vyhrál 1 488 000 Kč a který se ze stejné výhry těší
i nyní. Loterie Korunka má tak letos již 4. milionáře.
„Loterie Korunka je na českém trhu již 20 let, ale poprvé zažíváme takto výjimečnou
událost,“ řekl Tomáš Ciniburk, výkonný ředitel Loterie Korunka a.s. „Aby jeden sázející
vyhrál dvakrát částku 1 488 000 Kč, a to s odstupem pouze jednoho měsíce, to se nám ještě
nestalo,“ dodal Tomáš Ciniburk.
Loterie Korunka jako první číselná loterie v ČR umožňuje sázejícím hrát také přes internet.
Její systém běží již několik dnů a od začátku eviduje velký zájem lidí o tento způsob sázení.
„Za první dny provozu jsme si ověřili, že je náš systém velmi dobře připravený. Úspěšně
jsme zaregistrovali již několik tisíc uživatelů a prostřednictvím internetu jsme přijali tisíce
vsazených tiketů,“ uvedl Tomáš Ciniburk.
Korunku mohou lidé sázet online na www.korunka.eu nebo na pobočkách Tipsportu a Chance.
*******
Loterie Korunka je první online 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 online a na pobočkách Tipsportu a Chance.
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