Державна грошова
миттєва лотерея «Володар гри»
Лотерея «Володар гри» дарує потрійне задоволення, адже на
кожному лотерейному квитку розміщено одразу три Гри. А
максимальний приз сягає 500 000 гривень!
Вартість одного лотерейного квитка – 50 гривень.
ЯК ЗІГРАТИ:
Припустимо, Ви придбали такий лотерейний квиток.
ГРА 1:
Ви виграли, якщо сума чисел у будь-якій Спробі дорівнює 7. Сума
виграшу вказана у кожній Спробі. Якщо сума чисел у Спробі
дорівнює 11, то приз за цю Спробу подвоюється. Якщо сума чисел
у Спробі дорівнює 21, то приз за цю Спробу потроюється.
У нашому випадку сума чисел у Спробі 2 дорівнює 7, отже виграш
за цю Спробу – 500 гривень.
ГРА 2:
Ви виграли, якщо будь-який з «Ваших номерів» збігся з
«Виграшним номером». Сума виграшу вказана під відповідним
«Вашим номером». У нашому випадку збігається номер 24,
виграш складає 500 гривень.
ГРА 3:
Ви виграли, якщо будь-які «Ваші номери» збіглися з «Виграшними
номерами» та утворили горизонталь. Сума виграшу вказана біля
кожної з п’яти горизонталей. Також Ви можете виграти 250
гривень одразу, якщо знайдете вказане нижче горизонталей
число серед «Ваших номерів» (у нашому прикладі – це число 13,
але у Вашому квитку воно може бути іншим).
Отже у нашому лотерейному квитку виграшними виявилися ГРА 1
і ГРА 2. Сума виграшу – 1 000 гривень*.
ЯК ОТРИМАТИ ВИГРАШ:
Виграші розміром до 3 000 грн. включно виплачуються у будьякому пункті розповсюдження лотерей ТОВ «М.С.Л.» (у разі
наявності необхідної суми грошових коштів).
Детальну інформацію щодо оформлення виграшів у розмірі
5 000 грн., 10 000 грн., 50 000 грн., 100 000 грн. та 500 000 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 805,00 грн. за вирахуванням податків та
зборів. Виграші до 100 грн. включно зазначаються на лотерейних квитках за
вирахуванням податків та зборів.
Державна грошова миттєва лотерея «Володар гри» проводиться з 25.04.2016
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!

