Sporočilo za javnost
SUPER LOTO: Z ŽREBANJI NADALJUJEMO – V SKLADU ZA
SUPER SEDMICO JE ŽE 1.060.000 €!

LOTO: V SKLADU ZA SEDMICO JE ŽE 710.000 €!
Ljubljana, 8. april 2011:
SUPER LOTO:
V 2. krogu Pomladnega Super Lota listkov z dobitnimi kombinacijami za glavne dobitke v
Super Lotu ni vplačal nihče, zato se vplačana sredstva prenesejo v naslednji krog
Pomladnega Super Lota, ki bo že v nedeljo.
Je pa igralec v Kočevju vplačal listek z dobitno kombinacijo za dobitek Super 6+1: od
vrednosti dobitka 3.790,57 € bo po plačilu davka prejel 3.221,98 €!
LOTO:
Prav tako ni nihče v 28. krogu Lota vplačal listkov z dobitnimi kombinacijami za glavne
dobitke v Lotu, zato se vplačana sredstva prenesejo v naslednji krog Lota.
Je pa igralec v Naklem vplačal listek z dobitno kombinacijo za dobitek 6+1: od vrednosti
dobitka 8.258,01 € bo po plačilu davka prejel 7.019,31 €!
Skupna vrednost vseh dobitkov v 2. krogu Pomladnega Super Lota znaša 96.265,86 €,
vseh dobitnikov je 14.137. Skupna vrednost vseh dobitkov v 28. krogu Lota znaša
204.247,83 €, vseh dobitnikov je 46.636. Vsem dobitnikom iskreno čestitamo!
Skladi za glavne dobitke v 3. krogu Pomladnega Super Lota, žrebanje bo v nedeljo, 10.
aprila 2011, znašajo:
• Super sedmica:
1.060.000,00 €
• Super lotko 6:
125.000,00 €
• Super 7 plus:
70.000,00 €
Skladi za glavne dobitke v 29. krogu Lota, žrebanje bo prav tako v nedeljo, 10. aprila 2011,
pa znašajo:
• Sedmica:
710.000,00 €
• Lotko 6:
400.000,00 €
• 7 plus:
515.000,00 €
Loto lahko vplačate na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije, na BS Petrol in enotah
Pošte Slovenije. Lahko ga vplačate tudi na www.eloterija.si.
Vplačila za Super Loto in Loto sprejemamo do nedelje do 18. ure, žrebanje bo v nedeljo
zvečer predvidoma ob 19.50 uri na 2. programu TV Slovenija.
Loterija Slovenije, d. d.
Dodatne informacije:
mag. Mateja Slamnik Kos, Svetovalka uprave za odnose z javnostmi, 01 24 26 149,
mateja.slamnik@loterija.si

