Державна грошова
миттєва лотерея «Чарівна пара»
Гра в кості – одна з найдавніших ігор на Землі. В кості
грали і в Стародавньому Єгипті, і в Стародавньому
Римі, і в Індії, і в Китаї.
Пропонуємо Вам долучитися до захоплюючої та
популярної гри всіх часів і народів.
Максимальний приз – 200 000 гривень. Вартість
одного лотерейного квитка становить 20 гривень.
ЯК ЗІГРАТИ:
На ігровому полі кожного лотерейного квитка
розміщені пара ВИГРАШНИХ СИМВОЛІВ і 12 пар
ВАШИХ СИМОЛІВ (12 Спроб). Під кожною Спробою
вказана сума можливого виграшу.
Якщо сума очок (чисел), зазначених у ВИГРАШНИХ
СИМВОЛАХ, збіглася із сумою очок (чисел) у будьякій Спробі, Ви виграли приз за відповідну Спробу.
Крім того, якщо серед ВАШИХ СИМВОЛІВ є три
Спроби, які містять дублі (два однакових числа в
межах Спроби), Ви автоматично виграли 200 гривень.
Припустимо, Ви придбали такий лотерейний квиток.
Уважно перевіряємо…та бачимо, що Спроба № 11
виявилася виграшною – сума очок, зазначених у ній,
збіглася із сумою очок, зазначених у ВИГРАШНИХ
СИМВОЛАХ.
Квиток виграшний! Сума виграшу – 500 гривень*.
ЯК ОТРИМАТИ ВИГРАШ:
Виграші
розміром
до
2 500
грн.
включно
виплачуються у будь-якому пункті розповсюдження
лотерей ТОВ «М.С.Л.» (у разі наявності необхідної
суми грошових коштів).
Детальну інформацію щодо оформлення виграшів у
розмірі 10 000 грн., 50 000 грн. та 200 000 грн. Ви
можете отримати за телефоном гарячої лінії.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ МСЛ: 0 800 21 00 65
Увага!
Розповсюджувач
зобов’язаний
надрукувати лотерейний квиток у Вашій
присутності!
*Сума виграшу до виплати складає 402,50 грн. за вирахуванням податків та зборів. Виграші до 100 грн. включно
зазначаються на лотерейних квитках за вирахуванням податків та зборів.
Державна грошова миттєва лотерея «Чарівна пара» 11-15 серій проводиться з 09.03.2017 року до 22.08.2026 року.
Місце проведення лотереї - Україна (окрім тимчасово окупованої території). Детальну інформацію про умови,
строки та місце проведення лотереї, а також про порядок виплати виграшів можна дізнатися на сайті www.msl.ua та
за телефоном гарячої лінії: 0 800 21 00 65 (дзвінки по Україні безкоштовні). Виграші у державну лотерею
оподатковуються відповідно до чинного законодавства України. Згідно із законодавством України гравцями в
лотерею можуть бути тільки повнолітні особи.
МСЛ – ЗА ВІДПОВІДАЛЬНУ ГРУ! ГРАЙ З РОЗУМОМ!

