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Nejvyšší výhra v online číselné loterii
pouhé tři dny po registraci do Korunky
Loterie Korunka má letos již sedm milionářů. Tím posledním se stala sázející
z Kolínska, která vsadila přes internet 35 Kč na hru Korunka na 5 a vyhrála rovné
2 000 000 Kč. Jde tak o zatím nejvyšší výhru v online číselné loterii v ČR. Sázející
přitom vyhrála pouhé tři dny po tom, co se zaregistrovala do Korunka klubu.
„Jsme rádi, že Korunka online sázející baví. Od jejího spuštění sledujeme neustále rostoucí
zájem, což se projevuje nejen stoupajícím počtem registrací, ale také rostoucím objemem
sázek přijatých přes internet,“ řekl Tomáš Ciniburk, výkonný ředitel Loterie Korunka a.s.
„S tím souvisí samozřejmě i vyšší výplata výher. A také díky tomu máme již nyní tolik
milionářů, co za celý minulý rok,“ dodal Tomáš Ciniburk.
Loterii Krounka mohou sázet online pouze členové Korunka klubu. Sázející z Kolínska se
do něj zaregistrovala na začátku června a za pouhé tři dny po své registraci vyhrála svou
doposud největší výhru. A jak se jí to povedlo? „Chtěla jsem vyzkoušet něco jednoduchého,
tak jsem si vybrala Korunku na 5. A protože nemám žádná oblíbená čísla, vsadila jsem
termín našeho dosud nenarozeného dítěte,“ prozradila šťastná výherkyně. O tom, co
s výhrou udělá, měla hned jasno: „Budeme stavět domek, takže peníze dáme určitě na
bydlení.“ A protože si vsadila přes internet, peníze měla ihned po vyhodnocení tiketu na
svém kontě v Korunka klubu, ze kterého si jej převedla na svůj bankovní účet.
*******
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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