Державна грошова миттєва
лотерея «Швидкогроші»
(серія 12)
Лотерея Швидкогроші – це шанс миттєво
виграти великі гроші лише за 5 гривень!
Якщо ви поціновуєте швидкість – ця
лотерея саме для вас!
ЯК ГРАТИ:
На
кожному
лотерейному
квитку
розміщені два контрольних слова та
Умови виграшу.
Кожна умова – це літера та її порядковий
номер в слові, а навпроти – сума
можливого виграшу. Якщо котрась із умов
збігається з будь-яким контрольним
словом угорі – Ви виграли відповідну
суму.
Припустимо, ви придбали
такий
лотерейний квиток. На ньому надруковані два слова: ЗОЛОТО та ГОНОРАР.
Перевіряємо Умови виграшу:
•
•
•

1 літера зліва «Д» – 20 грн. – умова не збігається, бо у словах ЗОЛОТО та
ГОНОРАР перші – інші літери.
3 літера зліва «Е» – 50 000 грн. – умова не збігається.
3 літера справа «О» – 50 грн. – Ура! Виграш, бо у слові ЗОЛОТО третя
літера справа О. Отже, квиток виграшний, сума виграшу – 50 гривень*.

ЯК ОТРИМАТИ ВИГРАШ:
Виграші розміром до 1 000 грн. включно виплачуються у будь-якому пункті
розповсюдження лотерей (у разі наявності необхідної суми коштів) або окремо
визначеними розповсюджувачами.
Лотерейні квитки з виграшами 10 000 грн. та 50 000 грн. приймаються до
оплати окремо визначеними розповсюджувачами.
Перелік окремо визначених розповсюджувачів розміщений на офіційному сайті
МСЛ (www.msl.ua).
Увага! Розповсюджувач зобов’язаний надрукувати квиток у Вашій
присутності!
ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 0-800 21-00-65, 044 205 00 95

(оплата згідно з тарифікацією «Укртелеком»

для міського та міжміського зв’язку)
* Виграші до 100 грн. включно зазначаються на лотерейних квитках за вирахуванням податків та зборів
Державна грошова миттєва лотерея «Швидкогроші» проводиться з 24.06.2014 року до 22.08.2026 року. Місце
проведення лотереї – Україна. Детальна інформація про умови, строки та місце проведення лотереї міститься
на сайті www.msl.ua та за телефонами гарячої лінії 0-800 21-00-65 та 044-205-00-95 (оплата згідно з
тарифікацією «Укртелеком» для міського та міжміського зв’язку). Виграші у державну лотерею оподатковуються
відповідно до законодавства України. Згідно із законодавством України гравцями в лотереї можуть бути тільки
повнолітні особи. МСЛ ЗА ВІДПОВІДАЛЬНУ ГРУ! ГРАЙ З РОЗУМОМ!

