TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 16. ledna 2017

Pátek 13. přeje výhrám
Magický den „pátek 13.“ přeje výhrám. Lidé v tento den pokouší své štěstí častěji
než v jiných dnech, což se projevuje nejen na celkové výši vsazených peněz, ale
v případě loterie Korunka také na výši vyplacených výher. Na letošní lednový
pátek 13. tak loterie Korunka vyplatila na výhrách více než 1 milion korun.
„Ačkoliv je pátek 13. obecně považován za smolný den, naši sázející ho mají rádi. Projevuje
se to především tím, že právě v tento den lidé sází více než obvykle,“ řekl Tomáš Ciniburk,
výkonný ředitel Loterie Korunka, a.s. „Na lednový pátek 13. jsme tak zaznamenali nárůst
sázek o 27 % oproti průměru za rok 2016 a vyplatili jsme výhry v celkové hodnotě 1 092 245
korun,“ dodal Tomáš Ciniburk.
Loterie Korunka je druhou největší číselnou loterií v České republice a denně vyplácí výhry
tisícům sázejícím. „Tím, že loterii Korunka losujeme 2x denně 7 dní v týdnu, mají sázející
v pátek 13. v podstatě dvojnásobnou šanci na výhru v porovnání s jinými loteriemi,“ uvedl
Tomáš Cinburk a doplnil: „Letos jsme v pátek 13. přijali celkem 57 166 sázenek, z toho
4 231 bylo výherních. Takže vyhrál symbolicky každý 13. vsazený tiket.“
Loterii Korunka je možné aktuálně sázet na pobočkách CHANCE a Tipsport. Jde navíc
o jedinou číselnou loterii s vlastním věrnostní programem. „Aktuálně jsme druhou největší
číselnou loterií v ČR a lidé, kteří sází loterii Korunka, oceňují především variabilitu her,
kterou jim nabízíme. Věříme proto, že s rozšířením loterií také na internet se nám povede
oslovit širší skupinu lidí, kteří si díky naší loterii budou moci udělat o korunku lepší den,“
uzavřel Tomáš Ciniburk.
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Loterie Korunka je číselná loterie, která kombinuje svět loterií a kurzového sázení.
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.
Korunka dává ze všech loterií největší podíl z náběrů na výhry. Korunku je možné si zahrát
na všech pobočkách Tipsportu a Chance.
Korunku si mohli sázející poprvé vsadit 17. května roku 1997, kdy ji na trh uvedla společnost
CHANCE a.s. Společnost Loterie Korunka a.s. vznikla v roce 2013 odštěpením od společnosti
CHANCE a.s.
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