Державна грошова миттєва лотерея
«Морський бій», серія 13 та серія 14 «Додатковий постріл»
Представляємо до вашої уваги нові серії миттєвої лотереї «Морський бій». Ця грастрілялка дуже проста і дотепна. Ви «полюєте» на кораблі, й кожен вдалий постріл
означає виграш. На точках продажу ви можете знайти квитки двох серій (13 та 14).
Вартість лотерейного квитка серії 13 - 10 гривень, серії 14 - 15 гривень. Найбільший
виграш, який можна поцілити - 100 000 гривень. Вибір за вами!
ПРАВИЛА ГРИ:
На кожному лотерейному квитку розміщено загальне ігрове поле розміром 10х10.
Кожна комірка ігрового поля має свої унікальні координати. Для позначення координат
використовуються літери латинського алфавіту: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J та числа від
1 до 10 включно.
В комірках ігрового полі випадковим чином розташовуються ігрові символи-кораблі
так, щоб вони не торкалися один одного.
Нижче ігрового поля розташовані «Умови виграшу», де вказані координати
«пострілів» і суми можливих виграшів за них.
Для перевірки квитка на виграшність, вам необхідно з’ясувати, чи знаходиться ігровий
символ-корабель у тих координатах, які вказані в «Умовах виграшу».
Припустимо, ви придбали такі лотерейні квитки. Уважно перевіряємо.
У квитку, розташованому ліворуч, «постріл» за координатою G7 – влучний. Сума
виграшу – 500 гривень*. У квитку, розташованому праворуч, додатковим пострілом за
координатою С5 теж влучаємо у корабель. Сума виграшу становить 1 000 гривень**.
ЯК ОТРИМАТИ ВИГРАШ:
Виграші розміром до 1 000 грн. включно виплачуються у будь-якому пункті
розповсюдження лотерей ТОВ «М.С.Л.» (у разі наявності необхідної суми коштів).
Детальну інформацію щодо оформлення виграшів у розмірі 10 000 грн. та 100 000 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!
Виграші до 100 грн. включно зазначаються на лотерейних квитках за вирахуванням податків та зборів.
* Сума виграшу до виплати складає 402,50 грн. за вирахуванням податків та зборів. ** Сума виграшу до виплати складає 805,00 грн. за вирахуванням податків та зборів.
Державна грошова миттєва лотерея «Морський бій» проводиться з 26.02.2015 року до 22.08.2026 року. Місце проведення лотереї – Україна (крім 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 можуть бути тільки
повнолітні особи
МСЛ – ЗА ВІДПОВІДАЛЬНУ ГРУ! ГРАЙ З РОЗУМОМ!

