TISKOVÁ ZPRÁVA
Vánoční výhry v Korunce
Praha, 29. prosince 2014 – Loterie Korunka nadělila pod stromeček hned třem
sázejícím pohádkové výhry. Vánoční večer byl opravdu štědrý pro sázejícího z
Pardubicka, který vyhrál téměř tři čtvrtě milionu, 27. prosince se radoval jiný
sázející z rovných dvou milionů korun a 29. prosince vyhrál v Mladé Boleslavi
sázkař čtvrt milionu korun.
V Litomyšli si sázející dne 22. 12. 2014 ve 14:44:44 vsadil v sázce Korunka Kombi 7
čísel za 168 korun. Pokud by uhodl šest čísel, vyhrál by téměř čtyři miliony korun. I
tak si ale nadělil skvělý dárek pod stromeček, protože uhodl pět čísel a díky tomu si
připsal výhru 690 500 korun.
Podobná trefa se povedla sázejícímu se Severních Čech, který si vsadil ve stejný
den, jen dvě vteřiny po desáté dopolední. Ovšem vsadil si Korunka na 5 na
odpolední slosování na sobotu 27. prosince. I on trefil pět čísel, a protože vsadil
jiný druh sázky, stačilo mu vsadit jen 35 korun a rázem je o dva miliony korun
bohatší.
Do třetice všeho dobrého. Sázkař z Mladé Boleslavi si vsadil Korunku Šestku za 35
korun a trefil pět čísel ze šesti. Odnáší si tak výhru čtvrt milionu korun.
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. V Korunce lze hrát sedm různých typů sázky,
kdy každý má jiná kritéria, jiné podmínky, jinou míru výherních poměrů. Tipuje se
například předem daný počet čísel, velmi oblíbený je typ Korunka Kombi, kdy může
sázející tipovat až 16 čísel. Odvážnější sázející volí Korunku HopTrop, kde jediná chyba
znamená prohru, výhry jsou ale o to větší. Losuje se dvakrát denně 6 čísel ze 49. 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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