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Loterie Korunka vyplatila na výhrách
více než 300 milionů korun
Loterie Korunka, která jako první v ČR (13. 3. 2017) spustila možnost sázet
číselnou loterii přes internet, vyplatila za rok 2017 výhry v celkové výši
300 490 330 Kč. To je o 19 % více než v roce 2016. Díky tomu přibylo v ČR
14 nových milionářů. Celkem přitom lidé vsadili na loterii Korunka téměř
19 milionů tiketů za 497 milionů korun.
„Rok 2017 byl pro loterii Korunka velmi úspěšný. Dokázali jsme se totiž prosadit ve světě
sázení číselných loterií přes internet, což nám přineslo desítky tisíc nových klientů,“ řekl
k výsledkům za rok 2017 Tomáš Ciniburk, výkonný ředitel Loterie Korunka a.s. „I díky
tomu se nám povedlo navýšit objem sázek o 16 % oproti roku 2016. S rostoucím objemem
sázek souvisí samozřejmě i vyšší výplata výher. Letos tak máme dvakrát více milionářů než
vloni,“ dodal Tomáš Ciniburk.
Loterie Korunka funguje již od roku 1997 a stejně jako v letech minulých, i letos nabídla
několik velmi atraktivních příběhů. „Tím jednoznačně nejzajímavějším je příběh sázející
ze středních Čech. Na začátku června se zaregistrovala do Korunky online a hned dva dny
poté vsadila tiket za 35 Kč, na který vyhrála rovné 2 miliony korun. Jako svá šťastná čísla
přitom zvolila termín porodu jejího v tu dobu ještě nenarozeného dítěte,“ prozradil Tomáš
Ciniburk. Tato výhra se zároveň stala tou nejvyšší v roce 2017, které loterie Korunka na
jeden tiket vyplatila. Za ní pak následovaly výhry ve výši 1 601 740 Kč na tiket za 13 Kč nebo
výhra 1 488 000 Kč na tiket za 20 Kč.
„Loterie Korunka se od jiných odlišuje především tím, že jí lze sázet již od 10 korun. A jak
dokazují příběhy našich klientů, i za tak malý vklad si můžete s Korunkou splnit svá přání,“
vysvětlil Tomáš Ciniburk. „Navíc všem, kteří se zaregistrují do našeho Korunka klubu, jako
jediná číselná loterie v ČR dáváme nejen vstupní bonus, ale také odměnu za každý vsazený
tiket,“ doplnil Tomáš Ciniburk.
Podrobnosti o loterii Korunka a všech jejích hrách najdete na www.korunka.eu.
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*******
Loterie Korunka je první online číselná loterie v České republice a ze všech loterií v ČR dává na výhry
největší podíl ze vsazených peněz. 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. Loterii Korunka lze sázet online
na korunka.eu a na pobočkách Tipsportu a Chance.

Kontakt
Pavel Heral
Loterie Korunka a.s.
telefon: 724 287 777
email: pavel.heral@korunka.eu
www.korunka.eu

Loterie Korunka a.s.
Sídlo Radniční 13, 738 01 Frýdek-Místek
IČ 146 135 49 DIČ CZ 146 135 49
Tel +420 233 090 890
Email info@korunka.eu Internet www.korunka.eu

