TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 22. května 2017

Výroční tah oslavila Korunka výhrou přes
milion korun
První slosování loterie Korunka proběhlo 16. května 1997 v 18 hodin. Přesně
o 20 let později, tedy 16. května 2017, vyhrál sázející ve večerním slosování na
dva tikety celkem 1 015 950 Kč. Je to přitom první milionář, který vsadil přes
internet. Potvrdil tak skutečnost, že sázejícím se v Korunce online opravdu daří.
„Sázení přes internet je mezi lidmi velmi oblíbené, což dokazuje i neustále rostoucí počet
členů našeho Korunka klubu. Právě členové tohoto věrnostního programu totiž mohou sázet
naši číselnou loterii online,“ řekl Tomáš Ciniburk, výkonný ředitel Loterie Korunka a.s.
„V tuto chvíli evidujeme již 23 229 registrací, což předčilo naše očekávání. Je vidět, že lidé
hledají alternativy k tradičním loteriím a podle celkové výše výher je zřejmé, že mají
v hrách loterie Korunka opravdu štěstí,“ dodal Tomáš Ciniburk.
Loterie Korunka dělá radost několika tisícům lidí každý den. Mezi sázející už od začátku roku
rozdělila výhry za více než 110 milionů korun. Naposledy se z velké výhry radoval sázející,
který se do Korunka klubu registroval před pouhými dvěma týdny. A po pár dnech vyhrál
hned na dva tikety celkovou částku přesahující 1 milion korun. „Dřív jsem sázel Sportku, ale
tam jsem se vůbec nechytal. Pak jsem narazil na Korunku, prostudoval jsem si její hry
a 3. května jsem se zaregistroval do Korunka klubu. Od té doby jsem vyhrál už několikrát,
takže chápete, jak moc mě Korunka baví,“ prozradil nový milionář z Pošumaví.
Celý rozhovor se šťastným výhercem a další podrobnosti o hrách loterie Korunka najdete na
www.korunka.eu. (odkaz na rozhovor zde: https://www.korunka.eu/vysledky/nejlepsitrefy/prvni-online-milionar-je-z-posumavi)
*******
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
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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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