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Loterie Korunka získala povolení
k provozování online loterie
Loterie Korunka a.s., společnost provozující druhou největší číselnou loterii v České
republice, získala povolení k provozování online sázení stejnojmenné číselné
loterie. V horizontu několika dní si tak budou moci sázející vsadit loterii Korunka
nejen na pobočkách Tipsportu a Chance, ale také přes internet na www.korunka.eu.
Registraci pro online sázení přitom bude možné kompletně dokončit z pohodlí
domova bez nutnosti návštěvy pobočky.
„Jsme rádi, že se nám povedlo dotáhnout složitý technický i administrativní proces do
úspěšného konce,“ komentoval získání povolení Tomáš Ciniburk, výkonný ředitel Loterie
Korunka a.s. „Systém, na kterém bude online sázení loterie Korunka fungovat, jsme si
vyvinuli vlastními silami. Tým našich IT specialistů na něm pracuje již více než rok a díky
jejich zkušenostem a úsilí obsahuje také funkce, které byly dosud dostupné pouze pro
kurzové sázení,“ dodal Tomáš Ciniburk.
Jednou z takových funkcí je například možnost sbírání věrnostních bodů nebo speciální
soutěže pro registrované sázející. „Již od začátku fungování loterie Korunka, tedy od roku
1997, provozujeme věrnostní klub, který odměňuje sázející za každou jejich sázku. V tom
jsme na českém trhu v oblasti číselných loterií jedineční a jsme rádi, že díky možnosti sázení
naší loterie online bude náš věrnostní program dostupný pro širší skupinu sázejících,“ uvedl
Tomáš Ciniburk.
Vedle originálního věrnostního programu Korunka klub nabízí loterie Korunka možnost
provést registraci pro online sázení kompletně přes internet ze svého domácího počítače.
„To je naší velkou výhodou, protože nenutíme sázející, aby navštívili pobočky, a ani nejsme
závislí na připravenosti sítě kontaktních míst Czech POINT,“ prozradil Tomáš Ciniburk.
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„Lidé si u nás přitom mohou zahrát kromě tradiční sázky se 6 čísly i zajímavější hry, které
jim umožňují za malý vklad vyhrát i několik milionů,“ doplnil 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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