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Державна грошова миттєва

лотерея «Шалена п’ятірка»,

серія 1

Виграшні номери:

43155

Умови виграшу:
Ви виграли, якщо всі Ваші номери
у будь-якій із спроб співпадають
з усіма Виграшними номерами

у тому ж порядку.

Ваші номери:

1 спроба: 3 5 4 2 4 – 20 грн.

2 спроба: 3 5 4 2 3 – 200 грн.

3 спроба: 4 1 3 2 3 – 40 грн.

4 спроба: 4 3 1 5 5 – 100 грн.

5 спроба: 1 5 3 2 3 – 50 000 грн.

Виграші до 100грн включно зазна-
чаються за вирахуванням податків

1234567890123456

«Дай п’ять – отримай 50 000!» – це девіз
нової миттєвої лотереї Шалена п’ятірка! Ця
проста  як  п’ять  пальців  лотерея  принесе
вам  море  задоволення  та  надає  шанс
виграти цілих 50 000 гривень!

ЯК ЗІГРАТИ:

Припустимо,  Ви  придбали  такий
лотерейний квиток.

Читаємо  Умови  виграшу:  «Ви  виграли,
якщо всі Ваші номери у будь-якій із спроб
співпадають  з  усіма  Виграшними
номерами у тому ж порядку.»

Уважно перевіряємо…

У 4-й  спробі  всі  Ваші  номери  співпали  з
усіма  Виграшними  номерами  у  тому  ж
порядку.  Отже,  квиток  виграшний.  Сума
виграшу - 100 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  50  000  грн.  приймаються  до  оформлення
окремо визначеними розповсюджувачами.

Перелік  окремо  визначених  розповсюджувачів  розміщений  на  офіційному
сайті МСЛ (www.msl.ua).

Увага! Розповсюджувач зобов’язаний надрукувати лотерейний квиток у
Вашій присутності!

ГАРЯЧА  ЛІНІЯ:  0-800-21-00-65

* Виграші до 100 грн. включно зазначаються на лотерейних квитках за вирахуванням податків та зборів. 
Державна грошова миттєва лотерея «Шалена п’ятірка» проводиться з 29.04.2016 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 телефоном гарячої лінії 0-800-21-00-65. 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!


